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 ۱ تسریف ۳۰۰

 0 ۱ ۱ دو يڪ

 ود نکتکیس لآ هدهزغخ ۳

 4 روغ تعوکح هدهزغ ۱

 یموکح هروغ هداابماب ندندالب ناتسناغفا ۲

 یک رات یتکلع روغ ندسرف دالب ۶

 یس هی رات یاق و یطس و نورو یمهعطق ناتسکرا ۵

 یس هی رات عیاق و مزراوخندناتمک رت دزا ۵

 یموکح ی ام یب هدمزراوخ ۷۸

 ییباق و هش كهزراوخ ۰

 نایهاشم زراوخ تلود ۱

Eیخ را ناتسراذط  

 یی وکح نوغدرف یب هدناح زوج ندندالب ناتسراذط ۵
 هژسافارفح هصالح ها رهلاءاروامندناتسکرت دالب ۳۳۰

 ی دیک رات عیاقو

 یمهیحرات میاقو كربلا ءاروام ۷



 ۳۰۹ تسرق

 دور

 یتوکح هيف وحس ,دنامرک ۳

 یعباقو یک ہرکص ندهیفوحس كنامرک ۷5

 یموخح راباتخهرق هدنامرک ۸

 یس هی رات عیاق و هلیسایفا رغج یتکلع سراف ۵

 یتموکح ه ولآ هدنتکلم سراف ۷

 یعباقو یکهرکص ندو لآ كن دالب سراف ۲
 عباقو هلی سابفارغج هصالخ كاتکلع ناحبرذا ۱

 یس هی رات
 یتعوکح رفاسم یب هدناهب رذا ۳

 یباقو دیش كاع: رذا ۱۰٩

 یتموکح نا رذا ناکا ۶

 یمهیس كنعياق و ناص؛رذا ۲

 یعیاقو هیناخیا تلود هدناه: رذا ۵
 علاقو كن راتکلم (ناتسناعفا) ناتساباز و نات ۱۹

 یم هی رات
 نا وکح نکتکبسلا ندی كند روک ذم ن ۱۹2

 یس هی رات عیاق و ردق هنلکشت

 یسهبعش رافص یب دات ۳۲
 علاقو ضعب قلعتم ه هزغ ندندالب ناتسلباز ۲
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 ( تسرهف)

 یس هی رات عیاق و هل سافا رغج ناتس ربط

 یس عبط یحرب كنتموکج هب دن واب هدناتس ربط

 ناحرح رد هد روهظ لات وکح 4 ولع هدناتس ربط

 یس هی رات عیاق و اا : را

 هلرعداقو یتموکح هنولع هدنتسالاوح ناتس ربط

 تروص كاموکح ناماسیب هدهروک ذم *یلا وح

 یمهرادا

 یتموکح هب ولع یکیدلیا لکن كش ورطا ه دن ات سربط

 ناحرج هرکص ندنضارفنا كنه ولع تک

 یعباقو ٌهيس كنبحاوت یکەدنسەرادو

 یصکیا كنتهوکح هدنواب ندا لکشت هدنا ردنزام
 یس هعیط

 یعهقبط یجچ وا كنتهوکح هدنواب هدناردنزام

 یس هی رات علاقو .E ۳+ ندس رو د زاد

 یر وهظتروص كنت. وکح هب و لآ هدنسل | وح ورد

 عیاق و هم سافا رغح e نتکلع نامرک

 یس هبحگ رات

 یو و < سالا ی: هدنام رک

 یباقو هيَ كنامرک



 oV باتک یصکیا

 لب اش یس ہر صاع درع هک مە )۹۳(

 ندنکیدلیا لیصح هجرف هلوخد هورګا ندروس هلا

 روب ههناعتسا ندک ارتا ءاهظع یهدیلاوجوا عفار
 هدنفرعم هاک) هبلغ نوجماتنواعمهعفار رک ر «یدل وا

 هل رکسع هدقدلا ربخ دره ییب راقد الشاب هک.ک یرغوط

 * یدرب و یدبا عفد هفرط یراکداک یراکرت بوتچ وشراق
 هدادتسا ندف رطر هدهن «یرادتف هتمواعم هن قئرا كءفار

 هد هسدا یدلبآ ما ود هب هعفادم هلتیس و ام ات تولاقیرادم

 تعاجر ندناععا هلی ودنک و توام هد )۱ )٩9

 رثلا ءاروام تخ نا هبا طیتض دنفرس تول وا لوتقم
 .یدنلق نییعت لماع هنشال و

 ها ص نانا ا رخت ها نیو واک هوس عرف )۰(

 یلاو یدابع ن ناسغ هنتیالو ناسارخ نک ردا تدوع

 یتبندنس هام امظح نانلو هدرهنلا ءاروام هدکدلیا بصذ

 «یدیشع اه وما هناسف سا تیاعرهنق وقح كناماس

 ناماس ىب هدرهنلا ءاروام ًاراسنعا ند هموقرع هنع

 .یدالشاب یتعوح
 ی هجا ھا



 ربعلا تآ مع ۳۰۹

 در گول فن هراچر هرز وا قوا تربع هن را هدد

 ها سرع U لع یسالا و ناممارح نوحا یزد هددنو

 هدد ریس یعفارو ارحا دل ما ىلع *یدر و سا

 رارف هب ندتسبح عفار هدلاحایغیدلوا شا سبح

 .كعفار ندنفیدنل و هدف قلاراوا یمیعن ىلع «یدتا

 نالوبع وف و ندو رط صع هد سرا شکتا قعروا ید و

 هدنفرع" نداروا عقار .یدرشعا قالطا هنرزوا تعاعُش

 ما دعا یبقر ىلا یکهدنف رس كناسدع ی یلعو تدوع

 ىلع هدفدل وا ع وع كالع یکیدلیا طیص یدنفرعم هلا

 كنیاع و هبلغ عفار هدهسیا یدلیا قوس هلرکسع یتلغوا
 ىلع ندنسەجلغ وش كعفار ۰ یدتا مادعا ارح یلغوا

 یتکیدلیا رارفهورم ندب بولوا بهاذهفوخ یسعن
 ح ورخ ندرفب ناد اال: كاع درک سا دیسرا نوره

 ردا بص ییعان هغ ره هم رب هلرا رع نوحا یکدلیا

 بود وب یا هسلا عقار .یدر ورا ةنلکتم كعفار

 ندنکیدلبا نالعا یلالفتساو سرت یتتوق هدیلاوحوا

 هر دق 3 كعفار دیشرلا نوره هدنسهنس )۱٩۲(

 قوت هنسلاوح ناسا رخ

 هل ماکت وره همرهیسیلا و ناسارخ هدهموق مذنم

 رج هرصاحم و كل ردنا هرصا فار هددنف رس

 ۰ ردشعا ما ود ردو نف



 oo باتک یعطیا

 | را ودغص هل ر وهظ تر وص كنم نا هد(۱ ه4)

 هیسایع تلود یراقلانف نالوبعوف و هدنسلا وح شک و

  ردشش وا لیصفت هدنلصف

ES )۱۰( ۱لعاف هدنفرس یح نا لیاربح ۶ هاب  

 «یدلبالاک البا ربج یتسان كن ر وسدنق رع«قر هنل وا نییعآ
 دنتیالو ناسارخ یدالب ربلاءاروام هرکص ندنو

 ۰ ردشف وا هرادا ًاطوب رم
 هدرپل ءاروام سصنن ثیللان عفارهدنب هنس (۱ ۹۰)

 هکر دو یبس «یدزرسوک تفلاحم هدیشرلا نوره

 ا كنان وا یسع اط ثعشا ن یک

 دادعب هللا لر هددنفرع نهرو زم « ها ندکدتا

 هرو نم ندنکیدلیا دادتما یتماقا هددادغب .یدیشقک

 -رع" ۰ یدشود هن راکفا قاتروف ندنحا ودزا دف كنار

 هن راسب و و كن هم ورم ثیالا ی عفار نانلو هددنو

 E هل حق كنحاکن دبف نالوا طو رص هبایحت (یہط

 باکترا رفک ظافلا یبح ندنکیدنا وزرا ییجوزت هنسفن

 كنحاکنوشعا دامشا یا هنفیدل وا شعا هب وتهدعب و

 هن سفت هرو نم هرکص ندفدل وا قحال م کوچ دز

 هدیبشرلا نوره هدک دتشیا ای £ ییفیدل وا ش ا حاکن

 رار هلیس هماقا دح هءفار توز :یدلیا تیاکش ضع



 ۱ ربعلا تآ نم ۳۹

 یامارخ مس وا یسیلاوح دنفرعم هدنسهنس (۱۳۵)
 دواد وا ندنساما لابسم وا یرهتل وا راسا ندندناح

 مادعایدیرخا نانلو یلاهاسر هلتع نع هنسیحاوت شک
 لد یاسارخ لوا ۰ یدابا ماتعا یت داسا و لاوما و

 یو وک دادا هل زاهتنا تصرف هدنسهرص تلود

 هرکص ندنآ ندنفیدلا یدنفرعم ندند كارا یاسر

 كرش نوا قمالوبعوفو زواح هد_نفرع ندحراخ

 دنوریم یصلص ی دایزو ما ییساشنا روس هنفارطا

 ردشعا تدوع هورم هللا بصن لءاع هاراخ و

 دایز ندا حورخ هدربللا ءاروام هدنسهنس (۱۳)

 رارب هلتع نع تادلاب سموا نوجا یسهلازا كلداص نب

 ۰ یدردنوک هذمرت نوګا هظفاع یدوادوا

 یرلیضعب ندنرلداق كدابز هدکدنک هبا راخم رسم وا

 نام نب عابس ندا داسفا یدایزو تلاخد هلسم وا

 هدنسیلاوح لمآ عابس هدهرصوا «رلیدایا ناب یتفیدلوا

 یعابسیلماع لمآ هنرزواما یکیدرو كلس» وبا هلغملوب
 ندکدتاتلاخد یراذناق كدابز « ردشعا مادعا بوردن وط

 كناقهد ر یهدیلاوح وا ندنعذدل وا ص راعنه و هنلاح هرکص

 + ید ردنوک هلضم ونآیم رغ زن بولیردل وا هلترشابم
 تیزح نحتاج هنسللاوح و ازا هدنسهنس (۱6۰)

 ۰ یدنل وا بذ لن ۳ یراصت الا



 ۳۰۲ باتک یضکیا

 هنایقح یارجا لردیک ه اونا رابسیرصت ندنفیدل وا
 هب زج عضو هنرزوا سم ردق كم ورا هدف د الشاب

 ایا تالیدعت هرز وا عت ج مک یا

 ؛یدلیا تدوع هوو
 هنسالاوح دنفرع و رفشرز رص هد هوو رم ةن هنن

 نک دک ھشاش ردن چا و
 هلرکسع ك ږدی نوا کر لوض نالوا ی رک | ودع لی

 فذ“ ف شک «دنفرعس راع ۰یدنروک هدنتر وص هعفادم
 بوشل رب هلا صن رکسع ردق كم ی رکي ندنسدلا وح

 هراکرت ريع نی صاع نانو هدنرزوا یرکسع دنفرس

 هل مصت هک عا ریسا یار ات و ءاهظحم هدک دنک ی وط

 هرکصندفدنل وا قاطنتسا و قیمحتبوه بولی رنک هناي

 «یدلیا مادعا ندنغیدل وا تباث یعبدل وا یر لوص

 ازغ هنسيلاوح شاش هددهوفم هنس هن رص

 هلا تصن لماع یلاص ن هرن هر
 ۰ ردشعا ترد وخ

 ؛نایح ندنسلاها نا اغص هدو رم هدم هب )۱ ۲۵)

 «یدلدا نیبعت لماع راو ن یسود هماش

 هلبح ن ذاعم هناتسراخط و دنفرعم رفژ هد(۱۲۸)

۳۳ 



E ربعلا ای اوت ۱ rer 

 "یلماعا را ۰یدریوجزو یرضوط هاراخ ناقاخ هدانا

 دژ. اعصا ضع تولوا بهاد هف وج هیت ش نطو ۳

 هب هعوادم اهم هل ندونو ا یسهداف كفو هر واعلا ع

 ن ناھ و ناععمحا تالاف یک هددنف رعم ۰ رشید زر و رارف

 نقاب هلع ما سد وا وط لا فا ےسا هداروا هلل دع

 هرزه رک هل رکسع ناقاح و رث یحر كناضءر هدنرلفدرا و

 نوک صدا نیتکیدلبا لوا هک هرکض نده راجع

 جرات ود را مالا راک ر نیلحایص  ARTریدلبا ضرعت ۰

 لس هد هزن اعم وش «ید) وبع وه و لاو یلئدم هدن رلا را 5

 ربط ندن و لا را هک« رد) وا یسر ندک ر ءاهظع زوحا

 یدلبا تع نع هبا را نماس* رک اضع و تد وع ردنا ۰

 ناقاح هلا یرسعلا هلل دع ندا گم ندوب

 ندنعب دل وا قاعتم ھه یتا ث.تاعوفو ندا ناب رج ه ناب

 .ىلاعت هللا انا ردقح هنل وا لیست هداروا

 نییمذ لعاع هناا وح: دنفرع و دفص یهدتف نم نطق

 هدنسیلا وحد دطا بابل ورع ن رو صنم هدنس ه:-(۱۲۱)

 عباش یکیدلبا عن و ورد رس هن رز وا مالا لها نانو



 ۳۰۱ ۱ باتک یصکیا

 هفاتسرنالن د باغ م هم دا ردو زويد دایز 4 تاهم

 هنساه9 ر هلا تاهم هرصاخحا یر صق وا قرص

 هدب رافحب نکررووک وا و ی ران و ناکا هد هسدا

 « رای دا مایق هاتف ناروا ندن رود راک | ییفح هنل وا ردع

 لوتقم یسادعامبولیب هلبتروق هسهک یدنوآ ندن ربا
 ۰ ید) وا

 هو و نادیعش هلرک بع درنچ هرکصندن و

 هد را زا تورا ےہ ہص یفارطا یرعج هدک دابا هجو

 .رایدلوا مزبم هدا اه کر دوو

 تءاقا هدنہرلا وح, دغص ردق هامترد هلرکسع یسودنک

 ۰ یدابا

E.دع ی ماته یر هه اصم دحرد كل  

 كبروا ندد وک و ہرے هدود_) وا یوا عم |

 هلانما ینلاسرا یغراق ند ردق كی زوواو رکسع

 کمو ود ر درج ندیم هد ردلم ه دنح فک

 لوا ۰ یدا روت هدا راظتا هد ورو كنو واعم گن اع و و



asربعلا تار  

 ولا 4 هکر عم هلا هد وج وم اتته دینج
 1 كنه راح لوص

 یک هدنرللا ا اد زد را و هب هحرد ر یتدش

 بم بیک بروصر ِِ عطف یر هنگ حلق

 ِ اود هان 4 راغ هللا ت 8 اا Ek هرکس

 هاکمر و قلنعرو ۵ سرش ید دارا كنه را ۰ یدتا

 هنفا رطا كن ز ودرا تولیکح هو رط یرکسع مالا

 ۰ رد د الشاب رکرح قدنخ

 لثاو نرکب نوچا كمامرو نادم كرت ناقاخ

 هروکذ “لبق ۰ یدربس وا موج لتدش و هب رکسعیم هل بق

 ندنو ءرلیدتا هداعا 4 ورک بوزو یرلکرو ههعفادم
 2 یرطحا ن ةروس نانلو هددنفرعم دینح هرکص

 یدویوت ددر ۵ روح بودا روم ام <a هن رز وا در

 هروس ندنکیدلیا و ات یی ماو دیدم دج هد هسا

 ندهقرا یالحدالار هدرنو رم یلظما دوسا نیموم

 هدنسا رادلدننح هل اه روس ۰ ید الشاب هم و یرغوط راک ر

 لس وص هل رکتسع لنهر وس ناقاخ هدو )او ه9ارس» جارار

 8 هد دچا ةف اقا 4ب راع هروس ۰ یدلف وص هنسا را

 هت كن کیا نورد ؟هدتفافرو شلرق 9 ید



aE aoe RL 7 RED 
  1پا

 ۳:۹ بابک يوا

 ا لعاع ی ییهابلا دل 1" داش هدنفرع و ید

 «یدنا

 هدنف رس یرنا ن ةروس دننچ هدنس هنس )۱ ۱ ۲)

 زد ا ا نخ ندک دا تصذ لعاع

 نیییللا ماس نب مهاراو كي زکس نوا یعرخ ن هراع

 نوا هاف راکرت "یدردنوک هوا هلرکسع كي نوا
 لها رار هلا هرصاسحت یدو رم ناقاح ۰ رلیدنالب وط

 دنح «یدلیا هناعتسا ِ نت ا هدنملع مالا

 نداتژر هدکدتسا تقرر ا ارز و
 هتد ش كتم وصخ نالوا م واع نیفرطلاندب یرایضعب

 هقدل وا غلاب هرفن كيیللا ىرادقء كن هبمالسا "هوق ًارظذ

 دبنج ۰ ریدلیا راطخا هدمنج یتغیدل وا اج كم یربت
 را یک هدزتفافر گل که دیم هراع

 ناقاخهدکدتا لوز هنسهم مای شن کس وال یر دن قلاب

 ۲ باز YY لدا هل ر 5و2 ا e رو رص یک هدنناب د

 ه ورک هل هالا دع ل هراع نانل و هد ۵ 2۰ دذ وک هاج

 « ریدر وج زو هدنف رع“ کیف ندمت زا رب رک ر هد

 ید ردن وک هدنو رس هل رکسع زار یرایس ن سصن درنح

 یک هدنتةاف ر هدود را اب هب رخ هللدش بود هراکر صد

 دداا لاق و یدل وا لره وج تا ۱ ۲ و



 5 E هلا ماطسب ی هلادبع ییهنطق ن تباث سرشا

 ندک ارا یدایا نر وصح هلکعا لاسرا نوجا تن واعم
 ۰ ید) دا صالح-ا

 ندناسیح یب هليا روبع یرهن سرما هرکص ندنو

 فی رس :یدردنوک هبرسرپ هننرارز وا راکر هلدتفافر د وعم

 بقافتم یجلوا بلاغ هرکص "بولغم ادتا كنهروک ذم

 عطف ینوص راکت هدک دایا لوزن هدنکی هلرکسء سرشا

 هب هام لوب یی ال وط ندوض نیس دونح ندن رک دایا

 تافو ندهلرسوص مالسا لها ردقزو ید ۰ رلیدلت وط
 هخ رز والا را یرکدع مالا هب رد اتن هشاضم وش ید

 نادك دلبا طض و صو هہالغ بورس وک مور یلتدش

 ۰ رد را دغا هر صاع هدسا راخ وه راع یلیخ هلراکر هرکص

 و نایاب ا ماه تتسم (۱۸۱)

 د نج ردا تصإ یج رادبع ندنح شرب هلا لزع

 سرش ۰ یدتک هیاراخ هللا مطفیرهن ندارو و هناسارخ

 .یدا روهدا ه رام هلسیلاها دّفص و اراح را تا

 لاب الاب رک رب هدقدل وا لصاو هتسیااوح دنکب دینح

 ۱ كناقاح و هبلغ هرلکرت هلا هلب ام درنچ « رلی دالشاب هه را

 ا راحت و :یدردنوک هماشه كردبا ریا هدیذس هداز ردار

 ی نطق هبا را هلا السا را رکش یییدرلب ورو



 تا ی یر تب

 EV تاک یھکیا ی

 -ط رع ن نح هلال نع ی یاه ن یناه هذک دایا تم نع

 «یدتا تص لعاع هدنف رب یدنکلا

 د ووم ندد..السا تاااع رده ره یا وح ا

 ١) ۱ ۰)۰یدیاراشمال وا لخاد همالسا ند هدهسا شل وا

 یا نادان سرلا سلاو نا اف

 ییسلاها را

 لا رلندبالوبف یمالساند و لاسرا ارومام یندرط ن خاص

 نس هدانا وب ۰ یدّتا راعشا قید را وط تام نده را

 ادیص)ا وا نوا توعد همالسا ند

 ل.اعیناه ن یناه هنر هلازع ندنشاال و تنه هط رگ ی

 دنفرع* "یلاها هنرز وا هروک دم تاغیلب و شلدآ تصد

 ۰ یدیشم رلشاب هد هتساب دحام هلا لوبف یالسا ند

 يالا ناد هدرز ؤا یسولداعم شاکر

 له وا هبلاط» حارخ ندن رلیضعب هارانالوا سش عا لو

 لازیعا یلاها ردق كب ید هدنسحا و دنف رع تقاعتم

 باکترا یرفک جد یسیلاها اراک و دفص یک یکيدليا

 اردک نسوا ریدلیا مایق هنعج رکسع هدنرملع مالسا و

 هرکص ندکدتا تعاقا هدنسلاوح لما تذم هاچ وا

 یسیلاها اراخح و دفص هلرکسع كب نوا یهبنف ن نطق

 *یلاهاهدکل رب لا هراس رتانافاخ ۰یدردنوک هن رز وا

 ۰ رلی دریا هر صا نطق هل. ها را ت رهاظء هب ه» وو ر



 9 ربعلا تار ۳ ۹

 ۱۱ نواب شا سما قارا كاشلا
 هرمنیرکسع مالسا «یدنلوا قارحا هلیقث یایا نانلو

 كن رکسعمالسا یلغ وا كناقاخ ۰ رایدلبال وزن هلح رب بیرق

 لادمالسا دونج هل رما كاسم» یدبا رولر ا ندنس هق را

 مدهقاتس هرابدنآ مضاح هنسهعفادم هلراک رم قرلوا جا

 ۰ یدشل وا عفا و هدنف رط هو را لر هللا درع نم دیچنانل و

 هدرکسع یک هدنناب ندنفب دا وا فده هن راز وا ت دش دا

 یتسعا تکرح هلا یت ۰ یدل وبع وة و کر یلیح

 هدورص وا توردا هدیج سءییس# وا را و

 ارگ ریه هلیسد:ا برق هلیماع هل ا مالسا راکت

 هبلع هراکر تو تلاسب فیلم هلا تاب وربص نیسم

 رسا هدیادناموف كن رکسع دغص ندنسامظع كر ۰ دلتا

 هلی اسا قوا ر هل دبع ن دیج دم ندنو ۰ ید) دا

 ۰ ردشل وا ل وتعم

 تع نع هم رهش دزح هم ادعد ی م السا رکسع

 هالادہع هرب هليل نع كسم یفاعتم یی رال وص و ۰ رلیدا

 كس رم قلا هللا دیع ن دسا راد هنغددنل وا بص كچ ن

 .یدلیا دورو ی وتکم

 هدف رع رکص ندقدل وا یلا و هناسا رخ هللا د,ع ندا



E DE a ETN ey هر 
Ss VTA AOA DGS TR و 7 E SY ۱ 

 Es باتک یحدیا

 هب هعق ادم هشاطر : ندک ا ربا O رومع

 ؛یدل وا بلا مالسا لماو تو
 هدناسارخ یشرطا دعس هدنرهنس (۱۰4) و (۱۰۳)

 هدنرلا راندنکیدسوک تا یسلاها دغص نکیا لا و

 .یبل وبعوقو اص هرکصندنناب وک بورس

 یاه ی اه هاراڪګ و Ua اروم هر 2 ۱ ١)

 ردوا ن لاو
 یر یک. ees سا رخ هد هم وو ره هنس

 هلل دبع ن دلاخ یرب.ا قاع نکردیک هاراخ هلا عطق

 لاک اونالعا یتراما هدب وت :کم. دلا ندر یرسقلا

 A4 'اغرفهلا ما ود دنا و ا ندنکیدل دیا صا یس وا اک

 و ها راودنک هلرکسع كياقاح هدفدل وا لصا و

 ندک دنکلوپ ردق هزحرم جوا بونلا ربخ یتددل و هدکلک
 ايدل وا نصار فوم بدلو نلسم ناقاخ هرکص

 هه صعل هم ال 9 افا هلع ود و 4 راح هدن رلتدب

 هلبا یایرلا نب بیسم روهشم سرافو شاک هعوق و تافلت
 عفد یراکرت هللدش هئارا مالسا لها بولوا لوتقم اس ور

 هدکعا ماود هنلو هرکص ندهداحوتش لس ۰ رد كا

 هدو هدنروصر ردنا فاوط یتیرکسع مالسا رک و

 لیقث ىلج ناسنلو رار هلا ماللسا رک اع اسم «یدیا



 ا ا ار

E ا ا اگر ré 

 يرق وا قاوحا هركص ند دادا تلت ۱۲۱۰

 جا

 یدنک ی هم وو مانصا ت ودربتک سدا هوو ۰ رلبدتا

 اا تاق و رحم ار خم الا د ۰ یدلیا قر حل هللا

 .رددعا روهظ نوا رذو اف كم یللا

 خاص یشادنرق كن هبینق هدفدنل وا جن دنق رعم و | رام

 ۰ یدلدیا یا سا 4ار وا ست

 هکللا دع ن نابلس كەي ۵ لات 24 س )4

 عوقو هدنرل ماع یراشادنرف رقو یشودنک هل نهج ینا ہصع

 هلا هب جد لسم ن خاص هدنهرص دصق ۇس نالوت

 هدنسهنتس )٩۷( بله ن درو شالوا لوت رار

 ۰ ردغطا تہ لء اع ی ۵ واع«یلع وا هزب د زاد ا را و دنو رم

 دع نانلو یتیلاو ناسارخ هدنمهنس (۱۰۲)"

 شام و یربهظ ی هب هن د راد ارام و نود هر

 ۱۳ مت ا یا ةا ن ناال
 ندنغیدل وا ما یسهرا دا فعص له دچب داعش هدانا

 نافاح هرز وا قل وا د ودلعء ا كن هعیاش وب

 زواج تسد "هلاطا هنسیلاوح دغص لبا مج یراک رت
 هدنملع م ال ما لها هلا لم هراکر یٍلاها دف و اا

  Eدیه یتق ود « رول وا لاله ناقاي یرنو» آقاده 



 rer باثک یعکیا ۱

 هن رد) وا ی وڈ رم 29-4 ۰ یدل وا لو لاحرد مور

 ۰ ردشءر و هیطع مه رد كم نوا

 هلروس 3 ا رارصا هددانع نرو صح

 ماود هکلد روس مالا رکسع ۰ ید رب ورم و 5

 :یلاها یهدفرط.هقرا هذقدالبشاب ها.

 هدکذند یروم و هدفا قوا لراخ لرش یرضوط هکیلد
 رابدباهدکعا ماود هکلد بوتوط ناقلاق هنرازو رلنالوا

 ه ه.يتفهداننا و یسلاها هراس "یلاوح نالوا شل وط همش

 هلا در ادا هبیتف .ریدنلوپ هدنیلط هلام هلتعجا رم

 هطاصعم هدنرلا را هلبا طورش ضعب هرکص بور و باوچ
 لدا 2 ًابقاعتم ینو هدیرهش دنفرعع «یدل وا دقعنم

 ردك وا

 « یدشلاق هدرهش یسایشا كنيلاها ناقح نددنفرعم

 هدرهش و ییفج هلا یثرب هلو ندمص لد یو وین

 نالعا هبینق یتیرمروتوک بولک كرانالوا شلاق یسایشا

 .راید روت وک یی رالام بوک یاڪصا ندا

 د.التسا لها كنابشا تی یذ یهدنرز وا مانصا
 ۰ یدیاندنناباحا هطحاصمنانل وا دقع هل رم زنم دفص یهلست

 یک رصف كوبر هدک دلدبا عج هریر هلا بالج مانضا

 انسا را دنمت ساید نوا یک هدنرا رز وا ۰ یدلاق ت ولی



 ۱.۱ ها تا ۱ ۳:۲

 r رک اصسع یکهدوصو نک زاها ماود ه رال و ید و هک

 هر هلتدش نیس رک اتسع «ریدل وا یذاحجم همالسا

 ۰ یدا روس نوک نمو -ندلیل تاظ ۰یدالغاب

 ردرادعع یرادوج وم توو هل وه ندا برح

 ر رمساظتنا بت رت هدلاح یمنیدلوا لوهجم هجراکرت

 : دالا اه هادم دلت و
 هد هح هظفاح یی رارکیدکن راک ر هدنګا قلعشد راقوش

 مه و یقتهجره كن راتیهچ ندنرلفدم هلوا ردتعم ها

 هفلجا اک ارق كنهصک «یدیفعا هطاحا تنشهدو

 نشد یرکسع مالسا ردق هتفو وا هد ها یدالئاب

 یدالحایص هدنصا تشهد ادعا تولیفوص هنعودرا

 رارف لوتثت بولیسک یربهعفادء و تلوص "یدایا راکت
 ۰ یدل ریس نرحل Gs یمادعام كۆن ا هل روف هلبا

 دفص ۰یدلاق هدنیاسم *یدایا اه-اغت یراهدلسا و تالا و

 رلیدلغاط + راحالب هدن راکد روک یماز منا وش یس عقد ولج

 . ریدلیا نصحك هدرهش یسنلاها دنفرعم و

 ماود هیت هلیعصو رلفبنحص* هنفارطا رمش هتف

 ناش روک هدنززوا روم ندنرک-مع نعد هدا یکیدلیا

 لا ۰ یبالعاب هککوم یقه دنلب توص دیک

 ماش هلینناصا قوا یغنیدنا كنسبرب ندنرازادناریت مالسا

3 
e 
3 
€ 



 ۳۹۱ باتک یصکیا

 م ره ومک و ندا ور هدیس ەلى ےگ یب بقاعت یتیراتعمجر

 راپا نوجا هب را هلا ادعا هل راد ام وق قا ن

 هدر را و ام ناف 7 رد و راق ه یقاحت الا

 ِهیطع مه ردزو ےس a شابرب ندم د ےکرھ هردو

 تاب هداع)لاقوف مالا اع «یدلنا نالعا ییکحهر و

 ۰ رای درب ویدا یباراخم هر هبادعا مه بورس وک

 تهاذ هفوخ ییلاها دفص هرکص ندهبلغ ها را

 ندنناع نوخرت یرارادما> ندنرفدلوا بغار هم و

 بورد وک ی یطب نایح هببتق هن رز وا بلط نالوءعوق و

 . یدال وا دععنم هلام هدن رلندب هلا تاڪ دی دو

(ar) رابدلیا دهع ضه ی بل اھا لورص ۵ خرم فریم  

 .یدالشاب هب هب راح هلا دغص لاها رد کل هییتق

 لریدغ ص هرکبص ندکدتا نان رج ه رام تدم هامر

 شاشس یدال وا 4 زا صو وام »ب هژ نهج ی ۳

 نبا الا کارا رک ایک عم ندنسلاوح هتاغرفو

 هدهرص وا هبات ۰ راد دلیا تک رج نوگآ برج 4ا 9

 هدنسانا هسصاخوش «یدارو هدا هرصاح یدنف رعم

 هعقا دم ٠ یدلا ىر یرلفد) وا ا نت دم 9

 یکی هدهار یان لسم ن خاص نالیرافج هلو نوا

 رلک رت «یدلبا ه اقا رکسع ہیک ره و ذاخا هاکنیک یی و»



fفعلا تآ نع  

 هاراصو هرلغ هر ۰ زیدالخاپ هلافهده رط زا عج

 هدکدنتسا لور هالة هناقرخ ردنا تع نع یر وط

 ۰ ید زد وک هدیدش ةعفادم هادح نادرو یاد ا را

 لر هود هوره -ن سل وا قفو هتف كنا راس هبیتق

 كل. وم اراک چ هاکء ردلس هجا ل ترو ص

 ل مرال؛دعد دنا روک ذم مس ندنکیدلیا بالط نٍ” ر

 یی همرال تاکرح كعالسا رکسع ًارظن هعروش جاج

 .یدلیالاسرا تاولعتر یواح
PEE EE (4 2كر دیک "4 را راز ات دز اع هرو  

 دن راهاط هلا ۳ یکهدنفارطا هلءددلاوخ دص هادخ نادرو

 تع رس هو نکردا هم یهعفادم تای او هناعتسا

 تفاهم یو «یدلا هوا تحنایناراخ لترات

 ۰ رايدر وب هن رز وا ن رص ی رکسع لا را یکهدفا رطا

 هدف د العاب هب 4 راحت هل راکت یس هل دز و مالا

 هنس ود زا مالسا رانالیزوب ندنراکدنود هب ورک بولیزو

 شیک راو هانا مالا د ونح هدکدلرا تعحر یغوط

 «زکتنکحهدا یاعزر یمالتما» تالسم ناو سف نالوا

 یرلءزهمع هروا هروا هنرازو كنرلتا هلدح كرهد

 ندنرلهنا راکیج "هلماعم وش كناوسن «رلیدریوچ هبوریک
 یرظوط هادعا تسال ید زا هنرزوا تربع ناداددحم



 ۳۹ باتک یصکیا ۱

 اص یدنکی دریک م ردشقا مانتعا ایشا قوح € هلبا

 هرکص ندکدتا تدوع هلبا بصن لماع هارواو الیثسا

 هب ورک هتف «ریدردلوا ییماع هللا دهع ضمن لاها

 هطادضم یلاها «یدالشاب هکلد روس كرهش بولود

 لوخد هرس ارو لوبو مدع هد هسا رددنا و ساقلا

 ضا تا نالوا 2 "یدابو ید رالتاق رام هلا

 كاا لها هدآزعوش ۰ یدرب ویدا مادعا و تسدرد

 ۰ رداصح الو دعب ال اا یراکدلدا مانعا

 د زين کمو ندند اد رها ار وام هو هد(۸۸)

 نک ردنا تدوع هطاصلا دعب هلا ىلاها ردا ۳۳

 زوج وا بکر ف نفوس اراها یلاهاهاغرف و لورص

 یس هدا زه ریش كنزا دک نيچ ودرارب یلدوجوء كي
 یهدنسهفاس ك.السا رک لص هلسادناموق نوامت روک

 هلا: هفا «رایدالتشای .هب هت راګ هلا اسمن نج رادرع

 داخ «یدبا راو ,هقاع هم لیمر هدنسا را رکسع لا وا

 قاحما الا لب رکسع كاج رلادرع بو ود هب ورک هل رکیسع

 هر ص ند هماغ هراکر و ه راح ردو هرهظ تق و ندحایص

 ه ردشعا تدوع هو یرکسء مالا

 روبع ینوصج ندنراوج مز هبیتق هدنسهنس (۸۹)

 یسلاها فعن "شک ؛دفض «یدلیا هحوت ها را هلا

/ 



 1 ا ا ۸

 تعاطا ضم (لص لاها هرکص ندفدنل وا قسضعت و

 ":یدلدا 2 هلا صاب هدب رش دهر تقاعتم نا بودا

 گر دانز ن ٣ یسلا و اتنا رخ هدنڪګ رات (5۳)

 ن ناو یس هج وز .یدلیا ازغ هدنفرعم هللا روبع

 وا رب ید لاد ع تا رګ ما ی ہد وح كرصاعلا یا

 دل وتینجوج نالخوار ةد E مور یدا

 ةررغولک نتا هل ہما لوص دلکعا

 نا نت 1 تام یسیلاو ناسا رخ > هلا س اس (۸۰)

 یوادمکح نج ءلردا ارغب هندالب رجلا ءار وام هرفص

 قرف قوا اریکح | ا را هدک دلی ۱ هرصاحم ی سس 9 ال ۳

 تام تبد.> و شا ةد : اعم 4. دز دن كم

 هرکص ندک دا هاو بوج ی راق هل و E دل رد

 «ردشغآ قارحا یهرف یکیدلبا لوز كنرکسع ارام

 هل. یلاها شک تولاق هدیلاوح وا تدم هنس .ییا بله
 «یدنود هناسارخ هرکص ندءطاصم

 تو یر هيف یمیلاو ناسارخ هدنس هنس (۸۷)

 دفصا :یدلا هنتلا هرصاح يرش دنکب ندازاخ دالب

 هب هعفا د» توشار یلاها یکهدنسلا وح شاش «هناعرف

 عوق و هب راح تدع یا ترد هدنس نیفرط ۰ رلیدلیا مای

 ناوبح سار كم یللاو هبلغ هبیق ممالارخا ۰یدلو



 NIN باتک یصکیا

 ارا نال وا یربهش لا و سجا كنهروک لو د ژار

 هدس 42,8 د شا 6 « 4> رد تردشّقلا كه لوط

 ۰ رد)ح رب رگ تک وہ زارب نده و وا یهو ۵ تول وا عفا و

 ی هقرفتم جارا ۰ ردا هطاحا ی وسم لس ر ققار طا

 « ردطاح هلا رور یواح یرود وز« واليك تردنوا و

 رد ورە ز ا یک" یهدنسهدعاق و یع!فن را لر وم وس

 یاب و رد: ا تو ]وا ثکح و یگ دق مان لا وک رام ام

 * رد ورم یعددنل وا 9 هدننامز

 (یمهی رات میاقو رعنا ءروام)

۷ 

 كن ره یھ تیادب ندننناح مالسا لها هلرهنلا ءار وام

E (o 3یبلا و ناسا رج هدر لس هیت  

 رک هاو | را لا عطق e داب زن هللا دبع

 ندا را دالبو شهزو اب رح یراکر ناقچج وے راق

 ۰ ردشعا 2 ید رل هب حو دز د "فسا ءار

 ن دعس نانلو یلاو هداسارخ هدنس هنس (ه-)

 .یداحا یضوط هدنف رع” بوک یر نافع ن و

 هب راح هدن راب بو. و راق هل رک یوا ار رکح دورس

 هرمصابحت یرارېش «رلیدلوا مزهنم رایدغص هلی ووو
۳۷ 



 ربعلا تا ۳۳

 هدناخزوج دج ندجا دنرطاوا ندروک ذم ناداخ

 ترهش هلغا وا العب «مرکم" ماع تاذوش «یدیا رادم>

 *ردشهر و 4 هلود)انع هل حاکن یییزفو شعازاق روظع

 راد دو صنوا لغوا هدشافو كیرااوا
 کلم هاکغعا تافو سصنوا هدنشرات (4۰۱) بول وا

 هو نور ف 1ندنکیدایا دلتا ۰ یکتکبسلآ

 « ردشل وا شضرعنم

 ثحم یحنج وا

 (ةصالخ كرها ءاروام ندناتسکرت دالب)

 (ردهدنناب یس هی رات عیاق و 4. هیفا رفح)

 ايفا رغج

 ۱ یکم ا و وا روح دارم ند

 ترس روج الا نوه ابن و “رھ ۶ , مزرا وخ

 یهرثک دال تولوا دود# ښو راک دالب كناتک رو

 مک ؛دنورعس ٩راه یراهختولماب هلدالب وح ین واح

 دو نلکشاف نک را 4 افرف اعط ةد "فن

 رد تستر نایق ما هم درا شاش

 زا ےس توا وا عدا و هدو رد تلخ ود .دنفص یاو

 ردد ودعم ندهزوکذم "ناو یر مش دنک راب



 ۳۳۵ پاتک ییا

 رداع ید دی نردلادءالع هاتسزرادوخ ۹1۲۰
 هده با شا هبرراحم هلا نی روصح " ردق نوک: قرقو

 "هل! ناما دیلا راشم دزدی + ۳۳۰ .یدیشمامو دا 2 2

 a :«یدلیا ايتسا

 یتکلع ناو زرا و 2 ودق. هست د 3 ۷)

 ناخ کنج: هدم روک ذ ف طن تو لاق هدند :كهاشمرراوج

 . زوی هرکضنهنو رد وا بیر و الیثما ندنفرط

 « یدلاق مدن رد رانا ردق هنسالبقسا ثاکنل

 هوب ران ال وا رک ذلاب قوپ” م ندهروک ذم تنام وک

 Êz هد شات ثحابم ى ا ر عبقو ندا قلعت

 هدیهاق و e ۳۴ ٤ ک ناماخو نا FF یکی یدنل وا

 ۰ یلاعت هل ج نا ر هر لوا نا هدرا ثحایم

` 

 _ (یم ۳3 نو غرق ی هدنابزوج ندندالپ ناتسراخ ط)

 توا وا. یاس ؛ندنر 2 ناح زوج نوفبرف ی ر

 هل. رط ثراوو لس سڏ ېدنامزب .یتموکجحب ناما ی ید

 هد راته یرلتءوکح 1 دلا فاليلاو هدناجزوج

 عیاق و كاملا راش+ ال و ردو میم هنس (۳۷؛) و هنغید الشاب

 ۱ . ۰ یدمدنلا ا + دن "ال وصت ی راهم رات

 ف 2: بس و هد.تنامز نکن گیس ندا رصات



 1 "وهعلا تام رک

 ننال لرهاط لا هرکص نییناو كنیم: نبرهاط ةا
 یدوقرم دالب. وطنم فرم (rov) هدلاح یدل وا د ودعم

 ن لیعاعما . هدنس هنس (۲۸۷) و زافصلا ثيل بوغمب

 یکتکیس لا هرکص.ندناماسیبو شنا الیقسا ینامایدچا
 ج ردتلرا لس رشد

 وزرا ددا وان لایه هونا رخ دق و مس
 .مموطم ف هدنرارا ,هقجالس با دومببم ناطلم
 ثالرغط ,ناطلم یضج هند هنس .(4۳۲) هرکص:نینعوق و

 و. و ۰ یدلیا السا دواد ما دن رو
۳ 

(e4).ناطلم هدنیدحا ون 2 هدنس نس  e۳  

 هموم اط هلیع وق و .هچظعا "هکزعرب هدن لا را یم هفناط
 ییابهتف لان ام ین را باھا لوخد بهش لب
 ۽ رد راش اور ۍرا ها ر ډم هلا ما عاب کا ِكنیلاها و

 ..تعوکحب یدالب .نات پسر و ب هرکب هر پ ندنو
 یدال ل رزغ هر ص ندرلب روع ۰ یدابا لاا هب 4 روغ

 زع ها" نو تموکج هد( ۰۸) بو ۳ هر رب اشا

 لاو ی رش مع وف و هک 29 و هدنبارا ی دهن اط

 ۶ روک زهر * رگ ى ندرلزغ و 2 فده هال و

RE 0 I دلو E زنا 
 دا ناب رال نر



 ۳۳ بانک یکتا

 ب یینامرک نا نافع لا لزع یابص بقاع قو

 ۰ یدلیا بصذ لماع
 ییدلبا عج هدن-تالاوح ڏمر نج رادبع ن دايز

 "ابرح اسم لردبا قوس هل: هلا لسم یشادنرق یرکبع
 هرکسع هوقر نام هلتهج یکیدلیا طبض یب و هبلغ

 مس كلردیا موجه هوب هدکلرب هلا جج نرضنو مج
 هد هدا ی دانا & ارخا نني ر ار هلل رک ع یج را دبع ن

 هبلع هناعم و تمعت رادیطب دم ی کیدعا مارا بقع

 ردا

 بصن لماع هحل: ندنفرط موا هرکص ندنو

 «یدایا الیتسا یب دواد وا بیقن نالیدا
 ناسارخل ردا لکشت هیسابعتلود هدنخح رات (۱۳۲)

 ید یدالب نات-ر تط هلفغ وا هیجوت هلسعوا یتیالو

 ه هر وک ذهدالب ندندناح لدواو قلا هال و ناسارخ

 ۰ ید) دیا تعا لماع دوادوا

 ناتسراذط راتو ب ةرکدص ندهروک ذم ځا

 شق وا هرادا هلرال اع اطو م هتتالو ناسارخ یدال:

 با رفظ هنراععب رال ءا عو هرزوا تار هده ها

 .ىدمەنلوا

 ةتراما ناضارخ هدنام ةن :f) ه) هرو د. د لب



Eرنعلا تار  

 یس نب نج رلادبع نب وتسم هلبا لقن هورم یتتموکح
 «قدا بیصذ لعام هت

 نچرادبع ندایزهد(۱۲۹) ۰ هلبجن ذاعم هد(۱۲۸)

 رددوا نخ لمام ممب یری قال

 دوادوا تبق یتاسارح سوا هد هم و ره بت

 نجرلادبع مصاع واو هناتس راذط یتیعا نورع هلا

 لاسزا و نییعآ یعاد هناقلاط ندناتسراذط دالب ییهلس

 ۰ ری دلی ماود 4 وعد سا و تع نع مملا راشم هلک ءا

 ی وناس رابط ندناناح )وا هد هم وف ر دن هب

 ۰ یدنل وا بصذ مارا ن زرج هنکللا و

 ناو دال نارات هد(۱۳۰) دوادوا بیقن

 یلاها هدک دابا هح و رب و لا هتعب اک ینسادعام

 تک رج ,یرغ وط هناح زوج رار هلبا نج رادبع ندابز

 بوراو هن رارز وا هلرکسعیهدنتفافر دوادوا ندن رلک دلا

 « رلیداکح هذمرت امزهن هم وف رم “لاها هلکءا هبلغ ایرح

 *یدرب ویدا, الءدسا یی رهش 2 دواد وا

 رو فک ى یخ ۸.۸! وا سوا هرکص نديون

 ندنع د زاب هد واد وا ی؛دود ی r هلا نيڪ لا

 وا . ردشعا تدوع هلا هم اقا ,ررلب یایع دوادوا

۳ 
3 



 EY باتک صاب

 “واک ن رض هد( .۳) متاح ن ةرهش هد(4۸) 7

 ن رصف هت هد(۱۰5) ورع نسم ن هږیتق هد(۱۰4)
 هد ١) %۰( یهابلا نجرادبعن ف هد(۱۰۱۷) !رایس

 هد( 35 نار تھ ناس هک هد(۱ 1 ۱ دود ص ن یی

 هد(۱ ۱ 2 < رج نوهراع هد(۱ ۳ عمل ۱ رج لا 4

 م زاخ ن هل دبع نر ناجم ہد )۱۱١( !ییجتا رایی ن ےھت
 .یدنل وا نع یاو هناتم را

 دالب هلادمع ندا یسیلاو ناسارخ" هد(۱۱۸)

 ناکشوت نالوا شاغل وا چ ردق ,هتفولوا نيات مرا

 ٠ ردش#ا مه یتس هعلق

 "هدعاق" یس هني دم 2 هدام وقف رم دن هل دیغن دشا

 «یدلیا لقت هار وا ند ورم یی واود هلبا دالا تموکح

 ندنکیدنک دید راح اكر نافاخ دما ه:(۱۱۹)

 تدوع ززل | رفظ+ و فال كسا هرب یی ن یامنرک

 «ردشعا

 نالوبعوفو لا كر ناقاحو لح دالب ا ا

 ۰ یلاعتولل ۱۵ نآ ردقح هل زاب هدنص وص حک یرلد راح

 توداتاف و رب هللا درع ندا هل نم ۱۲۰)

 زکه یتیالو ناسارخ رای نا مصن نانلوا بل هنر



 علا شار 2 ۳۳

 تار و e رک رج | وا هداما

 ۷ ردد واد عیش ارفد) و

 اس طرز دمت کم د زد یا رام كن هب و

 ىلا هل هلل اشنا رذدهح ےن وا لیصفت هدي ور تک

 كن هبیتف ید یرهش "ناقلاط ندنناط ورم هاد وش

 ڊالر نات را هبیتف ۰ راندا وتف یمه )٩۰(

 لماع یس نرع یردا رب هدنس هنس )٩۱( هذ ەچ و

 ۰ یدلیا نبعد

Eرهش ناح زوج ندن دالب نات رات هدهر و 1۳  

 ردخغ وا جن هل بھ كن هیت یم هیحات و

 ییلعاع نانلو هدا ز وا كن هو یرادم یمهیحات

 نالیزدوک نوخا دلوع هبعاطا راد هل رادمخ هلکعا

 ییسهعلف لرادم> لردیک هل رکسع هدفدل وا یی وعس»

 ندسوف نانلو هد وردو ةبلغ هبا قیضت همهاهاب

 نادتعاطا راد هرکص ندک دشاربسایرانال وا تزاساناباش

 1 رح هدنرا مش تایرافو فاسو شک نال وا رج

 « ردشعا تدوع ۵ و مم ۋ اا



 ۳۳۹ تای یعکیا

 نییعت FE E لاو الو ناسارخ ه دن رات (۸0)

 ورخا ندندالب نا:سراخط تام« ن ل چ نا 5

 .یدلیاریضست یتسیحاوت ناموث و

 دن رار یدنک یسلاها ناتسراخط هرکص ندنو

 ۰ رب دلیا ناسعع راهظا هنو >یتبالو ناسارخ 4:اطا

 هبت روم ام كلوا تالو ناتار هویت (۸>)

 تاع ةندق یلاها هدک دلبا قرضت لردنک هلرکسع مسن

 رد راشل وا لخاد هتعاطا راد ا هلیساطعا

 ن خاص یشادنرف هلئدوع هورم هحاصاا دم هی

 دالب خاص «یدشعا هماق هدناتسراذط هلرکسع یلسم

 چ ییراهدلب ثکیتشخا و هناغرف و تشروا ندناتسکرت

 هد هسیا ریدتا مایق هتفااحم یسیلاهارخب tk ۰ یدلیا

 هلا اھا 2. رلیدنل وا لاخدا هتعاطا ۶ 8 هن ه رام اب

 ن هللادبع یشادنرف كن هبيتف یسهج وز تاکءرب هدهب راح

 هدانا هرو نم هلا هللادبع ۰ یدیشمک هنن را ساد كسم

 تاف و لادبع ًارخومو شملوا هلءاح هرو نم هلبنایرج عاقو

 ندهرو زم ۰یدیش وا هداعا هکمر ی وز هه وقم كرا

 تسک هدزیامز هیسابع یافلخ دلاخ یلغوا ندا دلوت

 کمر وز مرونم-هلغلوا كبر ناک



 ربعلا تآ رم 2 ی

 ۳ تب رفت هک اله ییه ی

 ۰ رلیدلیا تد وع دور تول روق نده رے ا

 ی تل نالو ىسيلاو ناحارح هدنح راب )۸ )

 شا لوزا هن-هیحان شک هللاروبع یییربن خب هرفص یا

 سهدازع تالبش یرادمکح .لتخ ندندالب ناتسکرت و
 یک ی ید رب لا ° رکی مادعاو تعدرد

 یی و رم هام هدب را هدلاخت

 ا واد تدم ۵ یک بل بول وا قفو ررخق

  هدن را را هرزوا كءااطعا تا يدق یسیلاعا یلاوح وا

 ۰ ید) وا دوام دف ات

 وا ی نج رلادبع هلا اج هرکص ندحم را وس

 تاحوتف هحکانتک رب دزد هل روهظ 4 راح و فالح هدناب

 س علوا قفوم هکل و زلبا تب ۱ و ندنکیدلما رح 1

 ك: ےہیاا وخ 2 دب ر یلعوا وا قلم تی درج اب

 ۰ ید) وا لوس هله رادا

 ییالوناماّرخ بودا تاف و بلم هدنمهنس (۸۲)

 ناتسراخط و شه واهیجوت هنسد ده در ىلع وا یکلیلا و

 ۰ ردشل وا د ودع« ندنلاعا ناسارح ناک اک ج د: یدال,



 هرو

 ۳۷ تاب یعدیا
— 

 حاشو نت یکی هد هد وف رم هم ۰یدنل وا ?E هلن رال ا

 هنس هنس (۷۲) ییروم ۳۹ | نیکی ینا لعاع هدناتس راطط

 .دبع نانلو یسلا و ناعارخ هد راتوا بول وا 32 رد

 یسرتدوک تفلاخم هناورم ن تاللادبع كقزاش نا
 هیحوت هحاشو نربکب ی الو ناسارخ كالا دّرع هادتهج

 حرف زکس هورع «یدریورمآ هنلیکنت كىزاخ نا هلبآ

 لوتعم مزاح نا هب راححاب ۵ 7 4 رق رب عقاو هد هواتف

 ۰ ردغل وا

 نيرو هنکلیلا و ناسا یی رط ثالطا تم هرکص ندنو

 هیج وت هریکب هنب ینایالو ناتسراخط هللا دع نب نیما نانلوا
 ندنرکفوش هل رذح كناقرو ن رب هدهسیا یدتسا كعا "

 نوجا ىع تكندالب رپللا ءاروام ردا رظن فر

 ریکب ۰یدنشعآ ییفرب ید یرکب ا درا

 وش هلیعوق و هعزانم و فالتخا هدنرلا را ریما نب هل دبع هلا

 «یدل وا لو یم 6د ه دخت و رص هه زا

 كن د الب ناش وا دن ور ندن) نه نادناتد را هل ریکب

 ج ورخ ندتعاطا "راد یسیلاوخ و رمشزلب نالوا یزک ره

 مب ارگ ټیک ی رپ ج لادبع هدنسهنس(۷۷) ۰یدیشعا

 ه رسصاح ربا رب هل رک غ یس ودنک لاها ۰ یدارا یدرصت



 اویعلا تا _ ۳۹

 ناب راو: ندا ندنف من اسم دللا دمط یسلاو

 ۱ ۱ هردشلندیا بصز لس ۴۳ نالو

 اننا تاحوتف لاکا هلا وح وا ماع نا

 یگان مرق. اسارخ ,هلتع نع هن 2م رکو دک نوجا هرع

 شمال وا حق ز ونه لناتس راخط سبق هدکدلیا یالفتسا
 «یدل وزال ردو هار هلبا مارف هال eA ۰ زند رلد نالوا

 اح د یاروا اک ع وک .هعفادم یسیلاها_نایهدس و

 ۶ یدلیا السا

 هنا ے ما رخت هرکصت دکدلدبا چ طالع نات را

 ناق نا ضال انس نکررونل وا هاوادآ ایل اع ًاطو رم
 یدیلاها 4۰ وق مد الب دف سه هعزانم و یالتخا نال وا

 ه رس ص) ندندناح 4ب واعم « ید ی ندتعا طاهر اد

 هدنتبال و یانما ماع ن ادع نالیدا بصذ هنکلیلا و

 دالب مزاح ن هللا دبع نواب هناا رخ هدنګ راب (:۳) و

 یزلحا ال. ها اهر .رار کش یهروک ذم

 مایف هتفلاح ا هم ودم ییاها هد اک راب )د(

 ناحارخندندناح_هیع نیدایز یسیل و هرمصب ۰ رايد رس کره

 هات رات یراغغلا ورع ن کج نان وا نمیعت لماع هننیال و
 «ردشعا مانعا هزبذک لا و.ا و ازع

 كن رابلا و ,نامارخ ردق - هنس هنس (د4) ناتمراخط



 ۴۳ ۲۰ باتک" یعکیا

 ؛كم «تایراف ؟ناسقلاط “حاولو 2 یسهروه-شم دالب

 « ردن دناط و مم هربادوش یمهیحات ناحزوج رد رارهش

 هرکصندنرلتافو لنمدنفا هنع هللا یطررع ترضح

 یدبلا ودصب «یدیاراشعا دهع ضمن یسلاها ناسارح

 رارکش یتیدالب ناسارخ هدنسهنس (۳۱) ماع ن هلادبع

 . یس ن فذحا هرکص ندکدتا لاخدا هتعاطا "هرباد

 اروح. > یدابا روم ام تا تل ناتو

 «ناح زوج هدکدل ورلبا هرکص ندطیض هطاصلات ییاروا

 یسیلاها نادسراغط دالب راس هلی راهدلب بایراف *ناقلاط

 یعید) 5ا نواعم هرن ون و فر رادم 3 نا ام ص ع الا

 تلاغ قار دم مالتا ٠ راد دلیا دام لا فنحا هد اح

 *یدل و لوت« یی رک اراد دبا هب راحت ند هم وو رم "یلاها و

 شنا عاو تدوع هد ورلا و رف ہلا رک ع فنح | هرکص ندو

 ءا دعا قالا هاحز وح یفاطر

 ه تم یسباح ن عرقا تفاهم ید وع فزحتا

 ناقلادطو یاععزوج ابرح عرقا «یدردنوک هناحزوج

 نالوا ییمهدعاق كند را هرکض ندک دنا حً یاب راف و

 زویدب باور یلعو"كب زوینرد هدا دروب هن رېش 2
 ه زر ع) هلکء ۱ ۹ ا دوع هرز وا هب رج مد رد تك



 ربعلا تآ ۳۲

 هنر تولوا لو !ءر رلو هلن ر دع كنا سما ضصوء) ھے ھا س

 ۰ یدروط وا ا وکم ی یاطعط

 هن دالپ یدنک هنع وب ۵ رکص ندنع ولح كنا طغط

 نالوا مس تاکترا زدغ هدنهلع اوراق ار هلک

 2 رها یاطقط کا تا ن ندا طعط یی راما دعا كنا ما

 ۰ ید ر ویدا. مادعا یدبه كن هم ووم

 تعوصخ هدنرلارا یاطْعط هلا هغو هرکص ندنو

 شر قوج ندننازواحت لردا النا یدالب ضمب
 نالوبعوفو هدنرلارا هللا یا-طفط هدنس هنس (244) و

 لث 3 يسا تب ودنا تافو ال و سد هع ون هد ه را

 ۰ ردش) وا

 ردعح هل زا هدا باتک ییداقو ه.ش كءوكخ وس ۱

 ۰ یلاعت هل اشنا

 تخ چکا

 (یحم رات ا نفتس»ر اد نایک (

(NY AE) 

 بوا وا ی رم 2 ید ۳ eh نا راذط



 ۳ باتک یصکیا

 ی زكا ید هز وا رم وکم ندنتردلات له ه هتم وصخ

 2 a .یدتا تدوع

 تک ر چ راھ جیو همش هلت رهاظم كناخلقا )۰ -
 رک وک نم : یا وا زا ههبح ر ید ناخاقاو, شعا

 رر بوشار هداروا هلی ناخاماب هر رکصندکدنک باج

 4 الا 5 یا صج هل رکسع كنووالق ر وە قا

Eيدژيا تعج ر هنن دالب هدلاح یفیدلوآ  . 

aناروت یلغوا و | تافو هد( ٩۸۲ )روگ  

 بهر و تغار رهن دت م وکح > ەد( )هد دسیا دی ی

 هتم وکح رسم ناخ ابال ىلع ندنکیدلپآ ناسا

 ح :یدرولیوا
 نا رد زد از خیر 1 د ناخ االف

 یراتات ن هیغول ندنزلراد هک > لام“ دالب و ندندا-ه>ا

 ىل رخت دلت راغ کرک .دالب هیعو ۰ :یتدلیا یونس هلرکسع

 را توا وط هاتش تدش هده د| ید زی وک زواحم

 تدوع وا كالو نهج و ندووغاص یعوح

 توا وا ۳ غیر نت ار وش اغر الف را بو ۱ شعا

 و هغو ا دل م E یر راو قدس اهدا وه ی هنیغوت

 تم وصخ نا روا هجا هد لا راهرحبالاب بودا سدح ی.

 ( ۱47 )وتهدنناب ر یان كتو مخ وش هل غل وا یرح
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 ربغلا تآ ۳۲۲

Eیشادنرف 9 درب بودناتاقو ناخ وا هد دم هس 3  

۷ 

 0 _ , .یدروطوا ناخ ولو
 :یرهواج E يکيا یی a تدم كنا وت

eکي یمهداز ردارپ هر هلباف و عوق و دل والب  

 ۰ ردا سولج ناخ وتاب نآ نڪ

 نیا دلا ج حش اا یس ہول ناخ هکر

 ا ۳۳ هداراخم ناف مان یروخ نولآ س

 لوبق هد واو توعد هتالسآ ند ۳ کر هلا راشم میش

 ۱ ماچ همالسا هدینم و رک تونا تفالسا فرش

 40 راعش هد: هلچ كن دزلب رب ار هلا قیوشت و

 تهد ۰ 6 5© ی

 ید رکو : روظ

 ی اظء ؛نال وع وق و“ هج ةا ما شال 4 «كن وک راه

 ین +یرا راح نالو عوق و ها نخ هکرب هنوز وآ ن ویش

 62 دج هر دوشم وا لیفت هد: ڪک وک راه

 ن ر یکن بول زار توو هدنسمنس ( 236 )راخ 6
 .یدلیا یسولچ هنموکح رب. نا ی ان:نا, نافط

 ر ردشعا دادنما توو یلرخ یتهوکح تدم ارپ وکم ۱

 : هنب رز وا, هنرن طیف هلزکسع ies ) ۷۰ ملا راشم

 هرن لرب لایقتما هلتبغ زوو عوضخ روطا را هدکدتک



 ۳۲۱ باتک" یعنکیا

 یس ریش هل تک م «ردنوتاخ مان نیجوق هرو یزف

 تفول وا ینہ رو نم بوصابیتس هاربق ا ریکتج هتفپ دیکر

 هرو موقع سار هکر زا ی
 عص و یلج هدلو هرو نم ۰ یدتا هداعا هر زج ج وڏ

 ترسراهظا ریکنح هدقدلو لوص وهنا لاریکتج كردنا

 یتط#ل (یشود) یچوح نالوا هنلانعما رفاس هدنرلثاسا و

 نکاح هدکدوب دوا عضو مسا هفجوج وش

 هب دود دران ضم راسو قا ندد م ا

 ۰ ید) دبا عاطفا

 (>۲:) زیکتج و مدف یا یلا نک یشود
 نال وا لھ ندنکلع د كي ود ردا تاق و هدنس هنس

 ناخ واب هلام رف كن ااق یانک وا هراس دالبو مزراوخ

 ین: هدهروک ذم دالب ندنکیدلدبا هوت هناخ یثود نا

 «ردشعا لکشت یتءوکح یشود

 "قداس نارا ندارم ودة صو هدنک راب ندمزرا وخ

 یسد-فاک كدالب نالوا 226 ردق ةلدح ؛درفشاب "راغلب

 ورک رب د و وک ان نادر منش نا ور روا هنگ دم راد کناخ وا

 یدح كنهروکذع تکل# و لخاد هددودح كتکلع و

 ۰ یدآ لصاو هنن راو هذي طنط ہو



  Nسل کار ۱ ۱

 هاب جوز» یراق هدک دد هرکس ار عاص نوصت ۱

 .زراوخ ندلالالح وش» درک ۰یدلیوس «یدقارب تناما

 یک یسدسنک هک یدردل وا یاد رف 7 هدطالخا ۰ ردیم

 لالح هلا هرح یکهدنلا لرهد «یدبا رکد نانا یکیا

 هنس ق لاو ۵ ف) .یدردل وا بوروا ینیدلا 2۳۸)

 :هزعلادمب لذلا نم یلامت هاب ون

 کاکا رارف نداد و وک رکبزاید البل ندلالالج

 یقاظ رر “هنارح یقاطر كنرکسع یکهدنناب تقو

 اسّور رك. رايداغاط هن رفرط ؛ راهس ؛لص وم "نیبیصت

 نانلوا رک ذ ردو هب هم را و هرلب ودب و حالف یلاها رک

 . دالب یک ناتسزوخو طالخا تویلهش یی ەق رفتم رک اسع

 ۰ ری د)ا ییماقتا كاظم یرلکد سوکت دا

 ندکدتا تاف و ناخ ریکنح و النسا رارانا یمزراوخ

 یتموکح ناخ یثود یب ندیکنج دالوا هداروا هرکص

 ۰ یدلیا .لکشت

 ( یتهوکح ناخ یشود ینب هدنناطو مو مزراوخ )

( ۲£ - 44( 

 ی. وح « رد,لغ وا لود تناح ریکنج ناخ یشود

 گان رز یت هل بق تارفتفیسانا « ردز وک ذم هدهلیمان ناخ



 ۳۹ ۱ باتک یضکیا

 تیصنی ندرادتفاو تردف ول ردره ن دلالالح

 ندهرواحشلولم و اصلا ه یسابعهغلخ بوالک | یغیدلاق

 مراب هرکب رابد اي وام ن هاب دصم اعدتسا تن واعم

 هدنرداچ هک بولک هیرپوک عقاو هدهفاسم تعاس

 ریدصاب یتیرداج راراتا ندا ماود هن برګ نک رو وا
 هدننابو هنهج نفرافاسیم یمودنک بویمع هلا هد هدا

 لالج «یدلیا رارف هفرطر یفاطره كنرکسع نانلو

 . تالم نا یزاخ ندلا باش یرادمح نفرافابم ندا
 هدکد_شنب 4 هبرقربًاهج وتم هنیف رافایمنوحا اصلا هلداعلا
 درف در طکمروک ییزاقدلوا دک غا و و

 كن ردود دارد اها لبج .یدرک هل ی هاوا

 بووص ینیدلا لالج ردرک ۰یدیایرتواقسش عقوم
 مک هدرکرب ندرلنوب نردلا لالج هدنراکدتسسا كردلوا
 بصنمر هسیا رراتروف یتسودنک و مهفت افخ یتفدل وا

 یتیدلالالج درک ۰یدنا دع وییکحهدا تافاکم هلآ یلاع

 نالاق هدعاطو عیدو هنس هج وز بورووک هنسهاخ

 هنسهاخ هدکدنا تدوع هلبح هرزوا كمربتک یییریش

 هدنس ه را طالخا ینیدلا لالخ بوک درک ر هقسشب

 :یدیناط رار هل سه روک هداروا ندن اا شەر وک
 فی زرا وحوش هنسه> وز ادرک ناناو یحاص ها



O N PT gL را ها و R 

RAAا الا با  

 ا 2 ادا عنب یسودنک ندنحاضفوش

 رونک ودهلبرالا تفوره بوی ردتانفد هلرانوک ییهزانج
 ندکع «یدا رالغا روکنوه روکنوه هلا دنلب توصو

 راهظا هدک دلروت وک ماعط هن م ودنک ۰ یداکح ندکمڪا

 .یدیا رد «نودسډ ج زکیروتوک » هلتد حو بضغ

 ییللا وز هدک دی د « ردشعا تاف و جد یر ندنمادج

 ظیغ یییران ورد ك: ساما هدامو «یدرد) وا بوروا

 هبا عینشتو نرفن ناسل فرطفرط بوردل وط هلرضخ و
 لر كنغوح ندنرکبسع .هلر زو *یدالشاب هه وا داي

 ۰ ردشل وا توس هدامو هد هن رلغا تعاطا

 رانا نکردا لاغتشا هلراکل رسان و نید)ا لالح

 یلقع 428۱ یربخ یرفدصاب قابا هندالب كنراودرا

 یدالشاب هسدن و یدردنا نفد یهزانج بواک هنشاب

 *یدیششاق را ندندبح هددسوک هدهب «ندند وهنه هد هسا

 *یدالثاب هاحر یتتفاوم بوزاب هرزو قتدوع هننعاط

 هدلاح یعیدل وا شا تدوع فا ههنا قوفح رزو

 « ردشم ردتا مادعا هدر زو هرکص نوکجاقرب ندا لالح

 تولباب هد الب ك: دلا لالح یک اریلوو هدا زا ران اب

 ۱ رو یرفدصاب ااو دابق بک یر

 ۰راد رو هديا هدنا



 ندنمادج هدب راز :وک i ندلا ل الح

 وم یراکفا وا ردره و رادا وه هب رلع وا ر AA ج

 «یدیشل وا رام رات هلرسهددش هقالعو تمح كنالغ وا

 ندک دا تک رح ندا رد هلرکسع نوا هی وأح هل را ران ات

 ندننافو لحاف نیدلالالج ۰یدلیا تافو مث یر فا

 ناغف ودایر 9 هد دم وم دم تروصر تول وا الی ووظع نزو

 رالاح اح و س ی نالعا لاوحا ترار ولردولردو

 ٠ ید دل روک هدنداهرف كن ریش هدهن «هدنن وع كنالبلهت

 نکردا تدوع ۰ یدایا تدوع هز رت بولا یهزانج

 هنس هلج لر کس ء٤ اما نوک ربع روهداج هد و )رو

 د و جاقر هر رت هسا یافو عض وم كلف بورا ورا

 رص ف اما رد هر رمت ندار وا ندم هند] وا ق زوا

 و 1 تونغ هلآ هدا یمودنک ۰ ق رو هدا را 2 ر

 ساب هاب ال و اکن زا وا عفر هرص یا كنه زانح هدهنان وام

 تاکترا هلس ا ا "ینادا تو روا درب راد

 رو هدیک هلا اما یتلتسح هل ا کج هم هو دی |

 رک حوک یعااو یرزو « یدیا

 نوا لایعسا ینەزانج هدود را و نواب هر رد ۰ رايد ردندب

 ندیلاها ۰ یدتا رها یتیراهتچ رشط ندرهش كنسلاها موع

 را رصالاب یسا معاهد هسدا ید ر ورم هد هن رال تق دل دا. الغا
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 ي وام ام مه هالا دامك ندلا
 و تار فرشالا تام هلا ندلاءالم
 «رایدنچ هلو یرضوط -هطالخا هلرکسع هدکلرب یسیکیا

 هل رکسع ندلا لالح هدلح مان راج یاب ندنلاجعا ناحزرا

 هط رلحا اولش هب رانا دنع هده سا یدل و راق یرلنو

 هطاصم هدن رندر هلکعا راهظا تبعر ههلاصم و رارف

 كلم بولیکح هاحزرا ندلا لالح ۰یدل وا دقعنم

 ره و راز هارخ یرهش هدکدشتک هطالبخا فرشالا

 را مر ندرلءواظ« یکیدردل وا كندلا لالج هدنمهوطخ

 «یدلیا هدهاشعء

 هل رلاعدتسا كن هیلمعاعسا "هد الم هدزس هنس )1۲۸(

 .لالح .ریدرم بوک مایف هب هدنملع ندلالالح رلراتات

 ترمس چ هده ډا یدا اک هدتع هم رده ره ندلا

 لولم یریبدن وس «یدا فصتم هللا قالخا داسقو

 یدیشهر و ترفل هعوعیمهارادغتاکرح و 4 هرواج

 اج: رذا الین-الاب یرلرب یکهدننیب نادمه و یر راراتات
 هدرا كسدلا لالح هدانناو ۰ ریدر و یدا ضرعت فده

 .فرشیرب زو هرز وا یس هلان ون تکرح قج هنل وا ناب
 نددتعاطا راډ یر رزم تیعچ رب ندنرکسع هلاندلا

 ۰ یدعح



 ۳۱و باتک یحدیا

 شيق ۰ ردشملا ه هرصاحت ید ره ط رلحخا ۵ هدک دن ود

 لها مو طالخاو ها یهر صاح رد دوم وم

 ۰ یدلکح هر رت هرکص

DR OBS (7)تواک هن رژ وا لب رانا رارکش و  

 هداعلا ق وف هدّتم وام» لاها ۰ یدلاق .es ییدمرنسوک

 هعیصت یطالخحا ردق ةن هنس (rv) ا روک و

 اعا یدرو و س وه الس الاب هدهر وک ذم داش و ماود

 ۰ یدلیا

 هدنسالاوح نانسزوخ رک «طالخا رک ندلالالح

 دالب كررانات ماضف یکیدلیا باکترا و ملاظ» یکیدّرس

 رثا نیا ۰یدنا هییش هرلقلانف یراکدلیا هبارا هدهیمالسا

 ندندارا كنالصش یرهدزاب هدایو كیخروم ان یک

 یهدارع لدابقبک ندلاءالعندنکو لم مور زی وس

 هه و دن ره ضع) داش ن دلاءالع هت رزوا تم وصحخ

 تالم نده وا لولم هددهموقفم هنس ندنفیدل وا بهاذ

 2۶ الع ندنف رط یا دنرف اا كل یردارب تالماکلا



 اما کا فده هضرعت ماس ییدالب نا رذا

  ندلالالج ءرلیدبا هدکلنا راظتا هن روهظ هیملاتلادع
 یاولرشن هنهلع ناتسجروکب قامت یتسعا مخف یز رت

 یدلیا دابر یرلیجروک هدره راح ندا نایرج و داهج

(rr) 
 یدلا هنتلا هرصاح ییرهش طالخا هرکص ندنو

 هن رزوا هددش ٌةعفادم یکیدری-وک كنيلاها هد هسا

 یرغوط هز رت ندنکیدمهدا لذا ردق هب هاب را راق

 یی راقلیدنق رامص هدالب ضعب كن اکر ینا نکیا رولیکچ

 تعزع هزب ربت هدعبو لیکن یبهروک ذ. ةفناط بودیشیا
 . ردشعا

 نابعا یمهشناط هیلیعاعما 3 یو لات را )+ )

 E ندلا لالح ۰یدردل وا یتسیرب ندا رما

 ندراراتات هرکض ندقدرف ینیرلتکوش كردک ه هلیعاسا

 هرانا تودیشا یتیراکداک هنرهش نادغماد كەچ ر

 ؛یدنازاق تیرفطم وب رب جد و راق

 مسج ر نرس وک ز واحب هنیدالب یخدهدنخم رات ()۲۰)
 هبلغ هدنژنک ۱ هلردبا رله راح تاعفدلاب هلیس ودرا راتات

 ندنسودنک كندلا ثابغ یشادنرف هرکص «یدبا شا

 نده راح وشو شف وا بح و٠ یه ا زما و فوم یلرب ۱



 NAS تاتک یکی

 هد را ۵ رلذ و هک هد ات « رایدا رغ وا هت امراض یاق جاق ر

 دما یاهو د وج وه داو یرلدادما و طامتحا

 یک هە دنا هلا ندلا لالا ج ندنغتدل وا دوعفت یدادتسا

 یرهش هلند وع هب هل زغ راراباب و ۰ رای دک هنف رط هن وا زوم

 1۱۷(۰) ریدردن ود

 هیات دره هل. اصصا هرکصندکدک ین وص ن د)ا لزاح

 هد ها یدلاق هداروا تدم بیرو هب هنس شب لردیک

 نامرک هدنسهنس (+۲۲) ندنفیدل وا برطضم یلاوحا

 ناهفصا هد رات وا ۰ یدایا تع نع هاه صا هل. رط

 ام ییدالب ناتسزوخو الیئسا یتیرلیضمب كندالب
 یرارب یرلف دم درب رانا اردک هد دغا رم هرکضندک دا

 هروهظ یسهداح یسئناط .ناغیا هدناهب رذا نکرد رب

 . ردشعا مجف یز رت هلازالادعب ییهداح و و نک

 شود رس هدرا و نک لب زوا یحاص نام: رذا

 یدالبیکهدندب ندنفیدل وا لوفشم هلا راق ناهز ااو

 یکهدنراوج ۰ یدیغون یرادتفا هب هطفاح ندادعا ز وات

 هلبا هداغتسا ندنرالاح وا تاک زو! یسلاها ناتسحروک



NS ۳۱۲ا  

 كنم دا لالح هلا ییطع معمق ر كن وق نا وكن بقاعتم

  ییفعض كن رکسع ن دلا لالج * ید زن وکم وجه هن رکسع

 هلک ر ح یر وط هدنه نزم ر وطه هن را ندنکیدروک

 هدف نوحا كمك هددیا ید شق هند رانك یرهن دنس

 یرکتسه كناخ ریکنج نکرارا هراز هروبع- .یدنهلو
 رکید "های نایفط ندف رط ر «یدالشاب هکم رس وک شاب

 عرق تلا لالسا رک یودوا مطع رب ندفرط

 كللاتقو برح رال نایالراب هدنرلارا بولا هب هطروا
 رهن :ندرلناق ناقا هد هکر عم .یدکح رس هرکوک یولع

 ندننادقف كنلح دیماو .شلوا كنرهلال یروص لدم

 یوفروف مولوا هدنتسیر چم كنيلسم رکاسع یاب
 هب هلا یسهلیلق هفرف وا كندحوم ةازع ۰یدیشمالاق

 یقعاضم فاعضا كن رادوجوم یک هرارش ندا تباضا

 یراکد زاس وک ب وردلاص هذ ودر وا رانا ےسج وا نالوا
 نوک چ وا لاتف *یدنلشید قمراب:هرازانان نشټا تامدص

 وتاج فرح ها ناخ تالح ربیک ږیءا وا دن دهک ی وا

 دذا یرلح ورحج و لوتعم كرارانا «یدلوا لوتف« مالا
 هدهفرط یکیا ندهیلاوتم تالج ۰ یدا یصحال و دعبال

 هفع اللوق حال هکیدل وا ضراع قلتغرو هدهج رد رب

 نازیلسم رک اع رلراتات هد هبراحم و ۰ یدلاق تفاط هدن الا



 ۳۹۹ ۱ بانک یعکیا

 ناف اتش دالب بولاق هدنرلءانتغا "یدایا ناله اڑ

 وی روق ندنراسا جد نیسم یراقدل وا شغا ریسا
 لرد ۳ ییافصر ه هداند رادم نی رادو هک افیح

 بیعع ندنغیدل وا ندناباصا یاش و لاح كلام یسعا تیقعت

 بالقنا بجو روهظ هکان ةعفور نرس وک زو هدت رفظم

 تیفقووم دی هشدس ندا سان هدمزص وار غ رف و

 روده تواوا تنارخ هوا
 رک اسع رماد ریما مای قارفب ندلا فیس نرخ ۸ 2

 دهاشو شعا قاصلا هنرکسم كن دلالالح لبا هریک

 «یداشم مسوک زو هلن واعم و تمه كناذوش تبرفظم

 هدنرا را قارفب ریما هللا ناخ ثالع ریبک ریما یسیلا و ةاره

 فالتخاوم بول وا نابامن فالتخا ییالوط ندعانغ ےس

 یردار كفارغب ریما لاتملانب «یدل وا تحوم یلاتو

 سم يدا RL ا رغب ندنهد] وا لوعع

 بولر ا دیم هلوب رب رکسع نامصش «یدنوطییاو

 هرا وات ب وشاب هلتع رس دلا لالخ ٠ ریدتاتقفافر هقارغب

 بوک ود رل داب ندنرازوک و زای یتتدوع كقارغب هراولاب
 قفوم هنههداعا هد هسا یدلیا زاربا لات هدنروصضح

 مام ر هدنڪا کف اسرف ترصت هثداح و . یدم هل وا

 قو ۰یدلوا لدب هفعض یرلتوق ردا لیکشت ےظع



 . eی ی ما قد ی ام هوا سهام اخر سم  FSتر 2

 92 ربعلا تا رم و

 وب ر ۵ هنزغ هرکصندکدتا دایر یناسارخ نیکنج هدنس
 ۱ قم یک که كنساباب ندا لالح "یدردنوک ودرا

  تاکرادت نوحا هظفاح یی هلزغ بو الیوط هاب یرلنالو

 هلو یرغوط ه هنزغ ریکنج ۰یدیشعا لاک | یهنکم

 - هدنارا بولوش راق هدعضوم مانقاب یبودرا یفیدراقیچ
 دابر یرارانات و دادتما دیدش لاتف ہیک جوا نوک چ وا

 نانرک ندنرتوطو رهف "یدابا لباس دونج هلکءا

 كناخ ریکنج ناسنلو هدناقلاط رانالبهراتروق ینیرلتایح

 .لیدحاق هثناب

 یمیلاها ةاره بقاعتم یتعوبش هفارطا كت رفظم وش

 یکهدیلاوح وا هلیادناموف ناخ كلم رک ربا یرلبلا و

 هریک رک اع قاتم ریکنح هده دا رلیدت هم یراراتات

 ۰ یدلیا بیرخت و طیض یتاره هلی وس
 توردنوک مدآ هریکنج هرکص ندهبلغ ندل لالح

 یکم دقم ریکنح ۰ ۰یدردلی یغیدل وا مضاح هه راحت هب

 وش هدیدالوا ضعبو بدتر ودرا رب كوي ندودرا

 نیدلالالج .یدرو یدا قوس با قیفر 4 ودرا

 فیس لس بویلوشراق هدنراوج لباک یی رکسع لریکنح
 . ۰یدلیا تعزه راجود هدایز ندهب راح یکهدق.و تااسب

  اهداغ تام و ابا یکهدنسودرا رانا هدننبفع كتعزه و



 ناشر ط نیعل 'رکنج e شا ذاا زا یناقلاطو

 لا اش هب دادما هوو نا لراح لوا ا .ےھ

 یر را رانا ۰ یدا رار وهدا ما دوا هب هب راست ۱ رخ

 رب هدنالگ یک لاب وط ؛روک تو و ی راک دا طررص همام

 راه رم ۰ نیا وا درس موم الع ی ما دعام بولاق

 3 رکصت دک دا اما ی روم * هللا تا رم و ۳ -ییف رط

 5 ۰ راب د العاب ومص ۵ رش هلا 1 یدر E كن وه

 نالوبعوو وش راق هرا ران ات كن رار و صع مزراوح

 یثردا لو ساب هم واعم یهدلحرب 2 یر ه راح

 هلا نالذخ لوبقو ناسا هدرهدلب هتشب «یدیا لکد

 ۰ یدنا فوج ران ال وط رانا "یدایاو رل دا اد

 هڪګراو هارد ص و ناو ندیلاها و رکسع یکهد»ز را وخ

 دل اوت یور هد هل ؛یدات و ط 4 راسا دبه د ره رب

a 2 .ج  

 ۰ یلاعت هللا مهجر ۰رلیدل وا دیهش ابرح یمیه ۰ یدرسوک
 هه ىلع وا هار ع ندل'ءالع وتم هاتم زرا وخ

 س ۱ ۷):ر وآ دم ۰ یدیآ یا و هل سوم ندلا



 یرابضعب كندالب سرافو ناسارخ لبج «هنزغ
 لو منت یفیدلوا شلوا لئا بولوا لخاد هنکلم

  تاردق -یدیشدالوا لئانیمیرب جبه كنهیقوملس *لولء

  قردقوتم) ولردره و لعحصم یتوطع و تمظع هدنجمآ
 3 هجا ورالاضباق تحور هدهعلفرب هدلاح یتیدلوا لئاز

 ا ۱ ۰ ردشعا ماست

 | ندکدلیادابرب یتیرارهش دنفرعم و اراح زبر وخ ریکنج
 ۱ درد «هغارم «ناه؛رذا «نادمه "ناردنزام هرکص

 ۳ یییلاها و لاما ییدالب نامارح . «یاصف “نال ناورش

 ۱  شکد یلوط یر ینئدصاب قابا ؛لردا لامعیتسا

 هلا قو ځد ودرا رب لوب كب .یدردنود هراالرات

 اا هدنززاوخ ۰یدلا 4 هرمصاح تح یزراوخ

 3 كنبلاها و ركع وش ۰ یدبا یصحالو دعب ال یلاها و

 هلع نا هدرلخرات تمواقم یراکدرم- وک هرارمصاحم

 3 تهوع وق و هد ه> رد 1 قح هل وا نابا-2 3

  یرل هعفا دم وش راق هرا اب اب كن هرم وع تعج یک هدمز را وخ

 ظ وفح هلا روس نرو صح ۰ ید وا 5۳۹ یآ شد

 ریاض وا هناعیاض كلوب لوب یرارابا ندنرلفدل وا
 3 یرلدا رسا دما ندف رط ره لس ر وصح هک راح ۳۷



 ۳۰ ۷ بانک یحدیا

 ییسهوطخ ره و هراز هارخ ابارس یرهش بوری ندهلف

 ۰ ید رد ود ه رام

 هاشم راوخ» تودیغاط رکسع هفرطره هرکصندن و

 » زکسکح هدا مادوا هنتسدرد هسالو ۳ هل 6 وک

 ها را راب ات ۰ یدر و دم وع سا وا هن راهزرفء و هو رف ود

 یرلغاط هسا یراهشهدم دیادش نالباب هفرط ره

 ید رب ره ها کسی یهدناب كهاشءز را وخ لینک رد

 زا رمط هلم ج ر یمودنک و ۰ یدعحاق هو رط 3

 بو: 4 یک ز هدنناعل نوا نالوا یس هلکسا فاو

 ر هدارواو رارف هب هعلق رب مفا و هد رک نورد

 5۱۷(۰) یدلیا راعتسم تایح

 ؛ےہوق ؛لضاف "ام ند)ا ءالع هاشم ز را وح هبلا راشم

 هداننا یکیدلیا عیسوت یتسالیتسسا راد ۰ یدبا الگ بح

 یقدارص] هررمط ندزو ییلاها دال ادعام ندرا رابات

 تفالخ . یدیشل وا دون وح ندنس هلءاع» سک ره بوغا

 همسك ونعم تازا كن رکف ۶ وابا یک دنعح ه.سایع

 تامداض یکی دابا فداصت هد رنا قاع هلا نادم# هلو داد

 هن الفاخ تالداع» E و راق هرا رانا ی هعظع

 تار اک ردو اک و ندوا لح ۰ یدلیا تقاعد

 ؛ناتسرط ؛نامرک «ناتسهس هلا یرالع ضعب ادنھو



 اعلا .تآ سم" ۳۰۹

 ا یوک یضنکبا .:یدشنب هنکوا ؛لدنقرعس هلتکرح "فا
 هجا رلهدام هدکلرب هلا لاقنا و لاجا یتیرا ربسا اراخ

 . هبیلاهاو قوس یرغوظ هدنفرعم هلّتیهوش بوردشراق
 ۱ مز را وخ ردفكم یللآ هددنف رع” ۰ یدلیا4ت راداوم رب در

 یرکسع مزرا وح "یدارا و لاها قوجكو یرکسع

 رسا هثنشهد ندنرلاح ناردلوط قالوف كرارانات هيا

 كیلاها -یدیا روه وق یرادواندنرل وفروق ندنراقدل وا
 ندنرلرب یراراتات بو رلشاب ههراح هلند ییاعضت

 «رایدروسردف هفاسمیلبخ هلبا هناعص*تالج و ریدنان وا

 هدرتقعآیاننا رکسع یکیدلیا عضو هب وص ول ریکنج نکل

 قرف ود ندنراکد رک هننراهرا كناعص هلا دنفرعم بوقج

 برح بولاق روصح هدنرلارا كن راهقرف رانات هعرصت
 هل ممجر ردرلشلوا دیهش موملایع هدا هدا

 یهدنحگادنف رعسقترا هن رزوا هشهدم وهل ّوم هعف و وب

 ناعالاب ندنعردلاق را دتفا د قح وط حالس هدرکسع

 « رثیدژیا ملست هرا زامات یرهش هدنه رج یس هنس )۷(

 ند لاها ارخالاب ید هدا روب نعد دناب هداراڪګ نیع) رب ا

 3 یتسادعامو ربسا یرلنالوا ناباش هندادنا هراح و هلوک
 راس یکم مزراوح 5 نک ندک دالا لنو مولا ىلع



 ۳۰۰ بابک یجکیا

 طی هد دعاف تولوا لو یو ر
 ۰ یدنل وا

 زکلاب ییا ھا هرکص ندنطبض كنعلق ریکنج

 نورد بورافرح هرثط ندرېش هللا هسبلا یکهدنرارز وا

 نسمهلج كنهناو ال سەف تللاوما دوم ۲
 هب راحو هل وک هد ور رد یلاها یدر ردا ااو بدر 2

 بوردتا مادعا اهماع هدن رئال وا یلتشر ولا هذاا

 .یدنل وا باک را یعاولا كی اضف هدنمح هد وج وم یا رسما

 كناہبصو ناوست هدنسانا یایرح كندو تک هوم

 هراشاطهراغاط کی و دابرف و الب وا و تاوصا ا

 رأت هنمعال» لوا نکیشمراو هه جرد كجەدا راد

 ناعضاق .یدیاالاراد راحت هدا هدگراتوا ۰یدعا

 ون بهاهتف مظاعا یک ناخ نیدلاردص ؟ندلا نکر ماما

 ۱ اع هلل هجر ردرلغل وا د.هش هد 4 داح

 قابا نتلاب یناییص و ناوسن یراقدلا ندا را رارانات

 هاشمزراوخ «رابدروتوک هدنفرع* هج رار قرهلوا هدای و
 «یدبا هدلح ر هدنسارا جو دمر هداتنا لوا هسا

 قوس ه ورلبا ینراولتا هدقدرا و نقاب هدنف رع” نیل ریکنج

 یدقار هد ورک یارسا و یلاقثاو لاجا ها زاهدان ۰ یدتا

 شا نوجا دیزت ییرلت-شهدو بعر كنسیلاها دنر و
۲۰ 



 ِ ریعلا تآم ۳۰ <

 هماقا E كب یللا هددنف رع” "كرم رکی هدا راهم

 3 ۰. یدتا ه> و هناسارح و

 كوك تقاعتم یددوع ها _هزرا وح را راباب

  ریدل وا لصاو هنک وا | را هدیآ شد تولحا هلا ود را

 «یدرنسوک هی دش عف أدم یلاهاو .E یکهدا را

 یهداروا ردنا دادتما راحت نوک جوا هدنرارا

 هلو ۰ یدالک هب هج رد قحول وا وج یرکسع مزرا وخ

 یا راح الل یمادعام نهم ز> هوفر نانلو هد و رد

 یاهاهدفدل وا جای اص ۰ رلید اکج یضوط هناسا رح - هلا و

 ندن کد شا ناما ندناخ رکج هلع هطسا ون دلا رد ضاق

 ناما هنسادعام ندرلبءزراوخ ناو روصح هدهعاق

 و یحدرد كنم ها یذ یسهنس (11٨) هلکلر و

 هتم وکح بولا ضرع) ه یلاها و لوخد هب | راک را رات

 هتلی طبض نیایشاو ران فا
 | یراذخاو لیکن ؛لرکسع نانلو هد علف هرکص ندنوب

 یهدنفارطا كن دعاو بودا قوس هب رج ی ییاها نوا

 نانلو هد دلو ۰ رايد ردل وط هلا باشخاو قاریط ید

 هلب زاربا هداعلاقوف تناتم یرکسع مزراوخ رفن زوبرد

 ما ود هب ها ابداقت د.هک ییا نوا نوک یکيا نوا

 . ریدتا ادعا یتفاعضا كن رارادقم یدنک ندنرابراحم و



 ۳۰۲ باتک یعکیا

 قتا زواح كهاشهزراوخ و تدوع ندنسه راح ناخ

 جاومارشن نک ایرد شاتوط ه هنطروف «یدلیا رابختا

 هلته رسا مارنا دلك یهاشریا و
 ۰ یدّتا رم ی یرا,هزرا وخ و تاسف

 ندرمچ ندیدودح هرز دن درا رو ق هاشم زراوخ

 هصک وا نوک جوا هدنراهرا ۰رلیدشنپ هنسودنک راراتات

 قد ردع, هات زیا و ۰ ید) ویعوف و ددش لات

 هرلر لوت2۰ یصحمالو دمیال ندرارانا كم یمرکی

 یحدرد ۰ ید ود ه رلدلق اطر ندناق هب راح نادیم ۰ یدل سم

 یغیدل وا تقاط و باتی ندقلنغرو یخدفرطيكيا هصک

 ؛هاراګ هلیرکسع هاشزراوخ ءرلیدا ربا ندن رر هدلاح

 هاشءز راوخ ۰ یدلناتدوع هنناب كناخ یکنحیرکسع راتات

 شه الراب هدنسهرا هلبا ررانات هدکدلیا تدوع هبا راخت

 ریکنجو ینکج هکحرس هکالفا قنراتموصخ شن [ نالوا

 یسیلاها دنفرعم و اراك ندنکیدلب ییفح هوا ۳ ساق وا

 همت یهمزال .تاب#*و اخذ .برولا هلا ع ابا

 زیهاک هل کیسه یکج دبا عجب یم ودنک هرکص ندکدشا

 هدنرادورو كلرارانات و ییرلغو هرزوا تریصب ردق
 رارب هلا ۵ هبات هب هلج زا ماود هب د .ظفح تاکرح



 ربعلا تآ مع ¥

 اد ا موعو ۱۲۶ طم یییفک

 یرلفدل وا شتر وف هلا هداغ تاوط س لرلی ءزراوخ

 02 09 ۱۳۲ واه نالو یراداتعل- ونش راو هل اھا

 هس هار ورغد ھه ظح زلم یراکج عالی ید

 Ebe نت زسسکمر و تا هجو كهاشزرا وخ

 «رایدرب و رارق هه راح
 صوصح رفع ههاشهزراوخ هسیا ناخ ریکنج

 « زکیدتا تاصضتخا یلاوماو مادعا"یمراخت د هللا زا

 چ 7 یکیدمز وک ها یر وک نيک د 2 هت شيا

 راو زکب زادنفا هتم وام : a< وکید اا دل هن رکتع

 ههاشهزراوخ ییددش دید « زکیل وارض اح هرخ هيا

 كناخ کنج نوجا هدام و هاشهزراوخ ۰یدتا غیلب

 کو یمودنک « رار هلا لتف ی ره بام یکدردن وک

 ؛یدزدنوک ی یناوح < مزون رژ وا ن هنشیا نوچ

 قضوا هناتراتات لبا ودرا كو رب یکیذلیا عج و
 یقبد اصاب قابا هدالب نالوا مبات هناخ ریگنج ۰ یدلجا

 هب هباراحم هلا ناخ ول شک ندک ارا وام کنج هدانا

 وا رو نان یدراو وا اد راوی 2 یدک

 ییبرهدوجوم لاوما و ربا یرانو ۰ ید ٠ه روک یشزرب
 Sk هدد مص یکیدلیا تدوع و دا مانعا



 ١ تاک یعکیا

 شب كناتسراتات هدءهرص وا یدبا رویهروک شوخ
 تبالو بوک هنتنالو رارتا مبا دهها ثمزراوخ یراګ

 فیفوت هد سوساح یرانو قجلانا یمیلا و هر وک ذ٠
 مزراوخ هیلاراشم*"یلا و ندنکیدایا راعشا ههاشمزراوخو

 ۰ یدردتا مادعا ی راعت دن رزو" صا یکیدر و كهاش

 بس هنن ز واحت ه هیمالسا ثالاع تاسف رانا هداح وش

 . هردشملوا

 هدقدل وا یع وع“ كناخ ریکنج یرلفدنل وا لو كراك

 بلط ندهاشءزراوخ یتلاسرا هنفرط ادم كقجلانا

 نان کلم :یدروباوج هلا در هاشهزراوخ .یدتا

 ماق هنبلم اشزراوخ افاع:یدر با ٠ک

 یفیدا واشر دنوک نوجا یی هام ورا
 یارب ره و یر تیر اسم رانا هدک دن ود روق

 را هسدلا هسا یتح "یفیدل وا تاق ول رضا 5

 بودبا لاما هلبرللا ییاب-شا ولرد ره یراقدل وا جات
 ا ندنمواس«« هفتو قاشء و ندراکزور درس و مرک

 هریکنح هاشمز را وخ هدک دلیا ضع یهددل وا یرلا ور و

 یدلوافسأت و مدان هنفیدجا یمویف تءوصخ ر وشراق

 بارسا ندنهد) وا شقک نديک شلوا نالوا هدهسیا

 .یدروک تیروبح هظفح



 رععلا تآ مع ۳۰۰

 حالصا یصقاوو تاعیاض ندا تئشن ندهداحوش

 . یداالشاب هکمرب وجب وایمهیلب رانا نکیارمشا غوا ها لاک ا و

 دوح و ھنن لس یهدنملع قام هد هد مص و

 هرواشبت هدعل و هرهنل ءار وام ندارواو ور هدام رخ

 هفلخ هلا سولح هدا هل رمنم یتوک ۵هعج هل رهدیک

 ما هبیطخ ییسعا عطف یی هبطخ كمللا ندلرمصاتلا

 سخ رس راح ب نالوا اا رز ثكاذک و ۰ یدتا

 هد هدا یدردتا عطف یهیطخ هدنسهلچ ڭنىدالب

 یدرو حطق كن هبطخ هدندزلب ةاره ؛دنفرع «مزراوخ

 هدهعوقم دالب ندنفیدل وامبات هنساراداحنا كنيلاها موع

 ۰ ردشم وفوا هبطجح هاب دانا ن دل مصات ناک 6

 ی Ok هدالاب هاررخ ندلا ءالع هاسمزرا وج

 تازا كنسهدساف راکفا یهدنملع تفالخ یک الف

 عراف ندعا ود هراکفا وش هدلاح یتددل وا یس ا وعم

 للا ن دا رصانلا هقینخ هدقدل وا مواع» دح دا زهر یییدل وا

 هدنملع هاشمزراوخ هللا طا و ضعب یناخ ریکنح

 تراحترب هدننیب هاشهزراوخ هلباناخ :ریکنجیدلیا كیرحت
 یدهءضقنناخ یکنح هلتهج یقیدل وا دقعن» یسهدهاعم



 4 باتک یصکیا

 اتخ رک «هراهدلنوش كرک ۰یدلیا البنا هاشهزراوخ

 وتاب هيڪ رات عیاق و ندا قلعت هندالب را ءاروام و

 ۰ رادح ردنم هدنس هص وصح

 الا ه زاد اعمر رار یژلاالف 6۰
 هنمان یدنک هددادمب هلفدا-صت هرورغ و و و

 كم ردت اداب ها و: (ناطاس) یا و قىرق قو

 هل نوا لاصعسا وزرا ې5—ک
 لوبق یور هد هسا یدلیا تعحارم ههالاندل رصانلا

 هنملع هیسایع تفالخ با هیلک رگ اس زردی نه روت

 نادمش "را «ناحنز «نیوزق «ربنلاءاروام ؟سرافو میخ
 یتعاطا ایرح ینیرارهش ناخب ردا ؛ناشاک ؛ق «ناهفصا

 یدروح هدادغب ییزو ۰ رکص ندک دا لاخدا هەر

 هفوعوصر ىلتدش تیافب هدقد) را هلح مم حج وا ندنادمش

 هدهد دش هحردر شالروک لث هدیلاوح وا بولات وط

 هدنتلاراق به رانا وب «ررکبع «رارداج هلغای کد زاراق

 «یدل وا فات رکسء قوج كىو تانا ويح ند_نغردلاق

 دارک او یلاها نالو هدنراوجو هدهروک دە *یلاوح

 های یتا و لاوما دوحوم هدنس ودرا كهاشء ز را وخ

 تولیکح .هن هالب هلا لاج وج ا زراوش ۰ ۵



 ::ربعلا تآم 24

 لک اضرالاب یرلیاتخ هرزوا كءربو تاحت ةیدف نوجا
 یهاشمزراوخ نانل و مدنتفص یعالغ نوا كمربتک ی هب دف

 # و هاشهزراوخ ت وراعح هلو ا یرلتعفا وم 1 رلما حب

 E ندا تسد ی هه هللا تب رفت

 ۰ ردشعا صدع

 1 هاش ۶ یردارب مرکب a ۱ هاش ز را وخ

 د.لاراشم ا طرص ی دوو نالعا ی 4 م ورعد

 هدهوکز ورف و تاهذ هف وخ هاش ىلع LB ؟ددا تد وع

 ۲ اهر هاب فروغ درج نالا تایغ نالو
 گیس لیس هطسا و تللء رب.ا ندا ما هاشعز را وج

 ٤ راضحالاب ییدلا ثايغ هدمه «یهاشیلع مه بورد و

 «یدردنا مادعا

 ۰ ردیسک وص كند روغ كولم دوج ن دلا ٿايغع

 تءوکح پواوا ضرفقنم هبروغتعوکح هلل وت كنوب

 مطنم او تهانتففزرا وخ دالب دام هاا را _ ھم

 كهاشەزراوخ هدهموف رم هنسهدمنوکح اتخ یکی عیدل وا

 ارج ااغ چد اخ دالبیرهلوا رقم هیبش

 | ادال هنزغ دنس ءنامرک ؛نارکی هرکبص ندنو
5 



 ۲ باتک ییا

 TT e دف رزم 71 الم E کا ز>

 ندد ؟ دا لب 1 1 رج ی رالحم یکهدنر لا ر ندندالد

 ۰ ردشم ریتک هلا هدس رهش دزد رب هرکص

 هل دح دالر یرا وس رد كس نوا هدهروک ذم ا ك

 لبح قلارآوا ۰ یدلیا مایف هب زایلسا نا ۵ قوس

 ید رح ا u e ET :هدیآ

 هدهد دس هعقا دم کدر وک دل د وع هل را هدفدلا

 یزارب كنرکسع بولوا مزمنم هلتعزه حج رلیهزراوخ
 ۰ یدل رک ندحاف یسادعام یداتروف هللا رارف

 ینریش ناقلانط هاشنزراوخ دس ۳

 ۰ یدتا طرص یییدالب را ءاروام هد( )و

 برح هلا اح ا هاشم ز را وخ هد ه٤ ود مه 0

 د وع سم نا ندا تابش ندنسا مآ بولیزو نک ردبا

 یهاشهزراوخ رلیاتخ نکل«یدلتوط هتراساد رارب هللا

 نوعا قفل و هراج هنصالخ هللا بیرقتر دن رقدعاط

 یدزنس وک هدنتفص یجالغیدنک یهاشهزراوخ دوعسنا

 یش د وو سم یا + ۰ یدتا مازملا ییعص وا هدهاشم زرا وخ



 ربعلا تآ رم ۳۹۹

 هساهاشهزراوخ ۰یدتا هیلغ هلتکرح ندفرطر ید"

 قرف هددشن یهرصاحوژ و ما لا یی «مصاح كناره

Aدنأعلاط لوا باب رفظ نکیا شعا ماود تدم  

 هدنه كن دلا ثابعو سا هدىنءازېنا كن رکسع ا

 توداتدوم کم یدلاناپد یردارب نالوا شق
 ةأره ندنغیدا وا شفا تیک تیمها یو كن دلا ثابغع

 تدوعو هطاصم دفع هلا یتغرلارع نانو یرب+ا

 هل رکسع ندلا باهش یردارب كن دلا ثابغ هرکصندک تا
 كندلا ثایغ هدهرمص یکحهدیک هنرزوا هاشهزراوخ

 .یدلوبع وف و یتافو

 رارکتدحم ندلاءالع هاشزراوخ هدنسهنس (+۰۰)

 هسخ مس ندنفیدم هلو رفظ ردناهرمصاح یتاره هلرکسع

 هژرکسعندلا باش هدانئا یکیدلبا تماقاهدار وا ۰ یدتک

 هلتعرس بودیدشدا ینغتدلجا یرغوط هنفرط مزراوخ

 مزراوخ هر کف كانذلا تاشو تکرح ند_سخ رس

 نایرج دیدش لاتف هدنرلا را هللا طیض یقیرط یکهدنسا را
 :رد ثل وا لوتقم رکسع قوح كن ندفرط یکیاو شا

 هب هک تاعاض هحرکسع هاشهزراوخ هدرلهب را و

 هنعزه ر هجهقتش ید وشراق هک ارتا یک یندداغوا



 ۲ ٩ ۵ تاک یعکیا

 یشادنرف كن دا تابع هدهرسص وا * یدرذلم هن دلا ٹا ع

 نده دا و هدنسداا وح ده هل سفر ل هرکس ندلا باهش

 هلا هلا رم یهاشمزرا وج ندلا ثابع رد ۳ دوع

 دص ندهلسا رموش هاشهززاوخ هدهسدایدنسا قمالاب وا

 یا هدناسارخ كندلا ثایع هلقءالک | یتفیدل وا هن

 نوا و لازا درصا 4 یروع ن د)!ءالع نانل و

 بایسا كدالب یهدندب نادلا ءالع ۰یدتا غلب ییسهگچ
 درود اذ هاشم ز را وخ نکیا هرز وا ۲۳ ست ید هظفاح

 دم یو ندقد رحاق اط وده هلا طہہص ییدالب و و

 اعا 4 TIES ن د) !ءرلع تور وح هرو شد یدزو

 تدمیا یکبا 9 ا وح هداج یعددل وا شده وک

 ۰ ردشگا ربخ-) و طر.ص هلا نام! وقت اصح ئر و اشدن

 هلا یید رهش س> سس رکے ند و هام زراو

 قوس هد رز وا ناملاط هدو د) را ندیم رحم ت ورک

 ىدا هبلع هک رج ندم نانلو هدار وا رکی یکیدلیا

 بوەح ۵ ر ۹ ع یکیدلیا حر هن وص وب ار هد هدا

 هب هطاصم هاشم زرا وخ ندنکیدلبا ها۶ علم زنا ف

 ترا ند هط) اعم باوج یعیدلا ° ډزو تبغ ر

 كىرج ندې نانلو هدنافلاط و ۰ یدلیا هرصاح یناره



 - را تآ نخ ۱ ۳۹

  هلوسعابرفت هرکسع یکیدلیا قوس كهاشءزراوخ لبس
 یرادمح هزغ یمودنکت ولیغاط ینمج كناخ ودنهربارب

 ۲ تابع یلوخد ی ا دل رفح ۰ یدواق هاب كندلا ثارع

 هکیرح ندا یزیما :ناقلاط هدقد)وا یعوع كندلا

 دوم لردک هل رکسع ديلا راشم رتعا هن زژ وا ما یددر و

 2تا هط سا و رړع ب اخ ۰ ید زرداد ه رو ۹ لا

 ندنکیدلنا لود هننضت و تعاطا هراد كندلا تاع

 هلا لجن هدفهص كس دا ءالع ی هلءاعم و ندلا تابع

 دالدا هکعا ضرعت یھ ییدالب مز راو

 كنا سارح هار هکح رکسع ندلا ثابغ هد(۷٩۵)

 خرس ندنلاعا كهاشعز را وخت فن هرکص ندکدتا

 .تابغ ندنعید) وا ل وغس» هل را هعف ادم دل رام اتخ قلا را وا

 ۰ یدنازویمهدنا مابق E FE. E كن دلا

 تسدرد كردا ماف هنّملع ندلاثارغ هد(۵4۸)

 دوا راح هه راع ها رعا لر یدالب یکیدلیآ

 1۱ و اچ

O, e 2 ۱طی نفس ۳۷ ۹ یا  



 ۹۳ باتک یعکیا

 مو رب هدنملع هدحالم هل سا كن هم.لخ هد(۵٩۵)

 ندودح الم هل ردیک هت ولا التسالا دعو یس هعلف اشک نالس را و

 ندندوع «یدلیا تدوع همزراوخ هلا مادعا ییعیدل هش

 -ماظن یرزو كهاشمزراوخ یس ههناط هدح الم هرکص

 وا رز و لا موش دن , رز وا لع ن د وع سم کالا

 تقع یکرحو كنهدحالم .رایدلیا مادءا ىلا

 هلرکسع ینیدلا بطق یلغوا ا

 .یدلدا هرصاسحت یس هملق شیش ر یهدنرادب 0
 راند كيزو هندلا بطفو تعا طا ضع نروصح

 .ردشملوا دفعنم هطاصم هدن رب هلکعا اطعا

 مان ناتسرهش شکت هاشهزراوخ هدنسهنس (9۹7)

 .یدنلوا نفدو لقن ههزراوخیشعن هلغلوا توف هدهدلب

 .یدلیا سولج دم ندلا بطق یلغوا هتموکح ررسو

 ندنآنکیا فورعء هلربقل نیدلا بطقف ردق هتفول وا دم

 . ردشلدا بیقلتود نیدلا ءالع هرکص

 -ءالع «یدا هدناهفصاهاشیبع یلغوا هدننافو كشکت

 هنرح ناسارخ هدک دلک همزراوخ هث رزوا یلط كندلا

 یدنا وا هيج وت هنسهدهعهدیکلیلا و رواشد ب ول وام

 ناخودنه یمهداز ردار كندلا بطق و یسیلا و رواش



 ربعلا تام ۳۹

 لالقتما بسک هلا صالخ ندنس هلباف كهاشناطلس شکتو

 ۰ ردشعا

 ناسارخ داب و ورو اسد لح * ندهاشناطام

 تقولوا یروباشدن ندهموة رم دالب هلل وا لفتنم هشکت
 ىلغوا نالوا بقلم هلمبقل ندلا ءالع هرکص ؛نیدلا بطق

 «یدلبا هیجوت ههاشکلع یلغوا لود یورمو هد

 هل رمشیر لرفط ثالم قوه هدنس ةن )5۹۰(

 منا نانلو هداروا ندفرط هاشهزراوخ هلک ۶ا موش

 لرفط ثالم هلا نذل صان هل هدا ناو و کا رازف

 هللا روشذم یدالب نانلو" هدندب لرغط ردنا مایق هنملع

 یر ةلرک ع هاشهزراوخ هلکعا هرج وت ههاشهز را وخ

 بوا وا لوټ و بولغ» ًابرح لرفط هدکدلبام وجه هن رېش
 هداد-فل یعوطعم رس تالرعط ندنناح ها ش.ز را وخ

 ۰ ردشا ردن وک

 یسلا وورهو نلغوا لوب كهاشءز راوخ هد(۵4۳)

 «یدنل و( بہم د نی دلا بطق هت ر ردنا تاف و ءاشکلم

 تعوصخمدن را را رایاتخ هلبا هاشهزراوخ هد(۵۹:)

 هرمصاحت یهززاوخ هلبا هرشک رکاسع یناخیانخ هاعوفو
 هرکصندک دنا تدوع نیزسسهلوا قفوء هثیشرب یدتا

 «یدلیا طیض ییاراخح ردیک هلرکسع ءاشءزراوخ



 ۲۹۹ باتک یصکیا

 هب هطاصم دقع هللا طیسوت یی مالک دنفرع" ندنغدد ردلی

 . رد وا قف وه

 هرف ندمززاوخ نالسرا لبا هرکص تدعر ندنو

 ها هدنسادا تفوکر و نالوا نقم شاخ یاتخ

 هلبا یان یاتخهرف هدنسهنس (۵1۸) ندنکیدسوک

 نالسرا لیا هده راح وش «یدلوبعوف و ه راحت هدن ران

 بونا هتسخ هلی رهق كمازمناوش و شلوا مزن ءهلتم زه ج
 ندنالسرا لیا «ردشعا تافو هدنندوع همزراوخ

 ناطلس نلغ وا كوچ وک ندا سولج هتموکح رب سم هزکض

 هلتاص و نوئاخ ناکرت یسهدلا و « یدا نسل ثیدح هاش

 یردار لوب كهاشناطاس «یدالشاب 4 هرادایتموکعر وما

 ییسولحكهاشناطاس و ییتاف و كنساباب شکتیسلاودنح و

 هلا ود را ندا عج دادتسالاب ندرایاطخ هرق هدک دتشیا

 هک عا رارف ایولغم هاشناطاس لردا موجه همزراوخ

 ۰ یدسسا مادعا ی واح ناکرتو السا یمزراوخ نشت

 اسا هلرکسع ناتالبوط هنشاب هدنسدلا وج ورم هاشلاطلس

 هناعتما ید ندهرواح كولم الت الاب ییررهشدرویا و
 هدنرا را هلبا شکت یشادنرف ردق هنسهنس (۵۸۹) بودا

 مزراوخ هدلاح یغیدل وا شاوبعوف و راه راح قوح كى

 لا را هاش راد هد زاتوا بوسهرینک هلا ین-ودح



Eربعلا تار  

 e وع نالوا هدناسد رز یافو ندر ۳

 .ردشوا بجنوم

 نالسرا لیا یلغوا هرکص ندننافو كهاشهزراوخ

 ارعا و ناکرا ندا لابقتسا هدلو و تعزع ه-هزراوخ

 ۱ ۰ رایدلیا تعدب هنس ودنک

 ن ءا فایل یقاطرب . كناما هلا .كنيبلغا كنان
 ۱ نا اا ییزو وا هاتموکح ریتم زنا
 هلا زا یی ناو لوخد هتموکح زکر هلتفیس نالس را

 ۱ ۰ ردشعا

 نیحال ندک ارا ءارها هدنتموکح تیاد كنالسرا

 تواکههز را وخ نددنق رع” یارو ضعب كناغل زف هلا ك

 لیا ؛رلیدنلو هدهناغتتسا ییالوط ندی وتم كناخ وغ

 ترح نالعا هدنماع ناح هلیساطعا تلاعسا هرانوب نالعرا

 لوک ارو هدکدتشدا ننکرح e ؛ناخو * یدانا

 ارق E E gn زو

 لو واد دو راس هاه مزراوخ> ۰ یدتا دارقسا جد ندرایاتخ

 مج هل واعم كناکرت كلبا یرادمکح دورس هدکدلیا
 هن رانک دغص باو ناصعتسا "یرکسسع .یعیدل وا شا
 ییزوک ماظتنا یکهدنرکسع كنال ترا لیا هدکدتنا لوزت



 ۲۸۹ باتک یصلیا

 ییاهوآ ندا یلعت رخ ناطا "هات
 لوغشم هلیسازغ ناتسکرت تدمر هرکص ندکدتا هلازا

 كس هشاط زغ هرکص ندکدتا ربسا رازغ ییاطلس «یدل وا

 یسلاو ناسا.خو عنع یتیراز واګ هنسلاوح ناسارخ

 هدک دتک ردو هند ودح اس) هلرکسع نوا تن واعء هناخد و

 تدوع بولا ییرخ یییداتروف ندنراسا كناطاس

 .یدل وا ضراع فارحا هنجانم هدلو «یدبا رويدا

 شضدب و نرطصع هاریخ و رات فاض رم در اک

 رب هد هیح حراخ هدلاح یغیدلوا سلاح هدناب اسور

 هدرداج نوچ ا عاقسا بودیشیا یغیدوق وا نأرف كظفاح

 یاب سه یزدنام و) «یدلبا سما یتیرلع | E هرذانل و

 لغ ود هنغالوف لوابلوا یسه-ع رک هيا ( توت را

 كب هلی دا دتشا هرب ندر كنضم و بهاذ هل وافنءّوس ندنو

 لنمهرخالا یداج یمهنس (۵۵۱) قرهلوا ترطضم

 ( هبناطاس ییع ثاله ۰ هیلام ع یتغا ام) صوت یک ز وّةط

 هحا ورالاضباقییحور نکیاهرز وا توالت یتیبرلهع رک ةیآ
 .یدلیا میلست

 هلا ما ود هریخ و لدع هدنتح یلاها هیلاراشم یافوتم

 هدنتهوکح نامز ۰یدبا فوصومهلتریس نسح و فورعم
 -ریگرع _هلینماو شداسا لاح یسیلاها یدالب مزراوخ

۱۹ 



ES 

 | د u صا ی دا ه> راب یا و

 ۱ ی 9 2 ا کک شو

 1 E ا 0 ا تع :

 ِ 1 اار یدروصح هه اچ تدش و داد تما تاع ضد

 a 21 اش E 3 و فا 0 1

 ۳۹ يات هرشک ار ندع ر ید ° اةھزراوخ ۰ یدلیا

 هد وفع تكناطلس هد عقد و ندنٌکیدتا زا و عرصن ضرع

 ۱ كنط ورش هطاصم نال وا دقعنم هدهرط و «ردشل وا رهظم

 ۱۳ یون تالاب ارا هاا روحا لزا نضر

 ۳ 0 قوا راوم بسا رسا ۰ یدا یمعا روصق

 ۰ هرداچ بوشا ندا هداح ر یا زوا هرداح و شا ناب

 ۱۰ هنک وا لرداح نکیا نددبعم لوصا یسء رو هداس رد

 ۱ یدلوا اتم ناطا نكر حوش « ردذماغا ندننا رذق

 اد وه هوم هل رادتخا هجاء و تیاع ره اف و ایه هد ه سنا 2

 اخ هل حس ناطلنع مرگ ندو ۰ یدلبا 1

 :ریشماط للخ ها قد

 ا یتوق هک یفقل طاوطو ۱۱ ۰



5 
A NOGA SES DRT Ca AS gh HOTO YT. E IS SR e 

NE EE rS ga EE 7 a 

۸۷ E 

 و .ردشمردتا مادعا بوردلو هدننسیکیا هلا هعطع

 هاتشءزراوخ یتعیدل وا بیدا نردلپ هناطلس یهدام

 | یدردنا هنوص7 رم ییدا هلعم الک ۰

 ) )۵4۲هلا ودرا لوپز ره ناطل س هدنم هنس

 الیتساأمصح ینیرهش بسارازه و هجوت هندالب مزراوخ
 رازه طاوطو دیش ر روهشم یاس یدام 2 ۰ یدابا

 ہد ەر صا یاتنا .یدبا هدنگا نروصح یهدبسا

 یغیدلوآ شبا داتا ااطش

 د رک نسر دوش هاسیا تنشد رک

 |۱] دردناوتو بسارازه زرخ كب

 ناطا هلبا طب ر هو وارب یهفرو وش توزاب ه هفرورب یقین

 ناطلس بولو رکسع ر قواو شما هنسودرا لرعس

 رازه ۰ یدیش) واشت رب ندندح ناطاسهدک درو و مری

 ید توردلو یطاوطو هدنببفع یمالبذما یییرهش بسا

 و طاوط و «یدلیا صا ی سهراب هرزوا قلوا هچراب

 هقشر ندقل وری بوروروا یرلبوت هدک دنشدا یرما

 طا وط و ماا 9 ندنغر دم هل ون ییسهراح یص الخ رو

 راد ست رو درک متسر كند رک | هاشیا ا :ت ناب 1

 .نمهلوا ردنقم هکمرونوک هلیرخ رب ندکبسا



 os هلباهیلک رک اسع ردا فیفخ با

  ییزراوخهرکص ندقدلا هطیضد رررر یرالحم یعدل وا

 لودر د كهاشمزراوح .یدلا ها هدد هرصح

 هل نم وع و منم اطات ییاع لاس ا یت م وا تاب س ۱

 ناطاس ۰یدلیا روبح هتلاخد یییروصح قییسد و دیدشن
 قلعت هتع واهم لر اصح نانلو هد روصح اد هساا

 ندنهدل وا فقاو هنلالععصا كن رارادتفا و بابحا ندا

 لسر هاشمزراوخ هدهرصو «یدا هرزوا تع نع هور

 ضعو تیصع.و مرج فا ععا هللاس را هریمک یایاده و
 .یدل وا دةعنم هطاصم هدنرلدب هلکعا تعادن و عرضت

 مدق هنب هاشعزراوخ هرکص ندکدتا تد وغ ناطاس

 مات راص تيدا ناطلشدم :یدرنسوک مایق هرز وا فالح

 ههزراوخ بیدا بوردنوک هرزوا كعا ته یاد

 مزا ول و اهلا هم بوس زوک ییدا ملا هدو د] وا لصا و

 7 ۳ هنو «یدتا تعا هاو حج یی 4 را

 ی e ءوس هن هی اطلم هرز وا 9 هرلیع اعما هر رو اا

 ا ی e , لکت ها پول رب ندید و



 ١ باک کا ۳۸۰
 هبموع دھو اکب هلی رلادص الیواو بوپ هدا لمح اکو
 هنکح هديا راتخاقا راک اد ول ردره ناار ندنر هلا

 هددط روا ندنکیدلبا ودنا ههر ست

 .یدالشاب هغلراص هح لب ناه ندعءاح و دفع وو تمایو

 ارات یهدن وا تلخ یعناصت تال وغ و یار باععا

 هل دول ییس هلم اعم ۳ ندنکیدبهدا نسل یو

 رواش هدنسا دتا ی رج یس ەس (۰۳۷) 44 وا رو و,

 لرصد ناطلسس هنب و عطف ىي هبطخ ل رسا یمیارها

 لی دالیا هدامآ یس هبطخ ۰

 قوم رکسع هاب رش قد هرکص ندو هاش زرا وح

 یلاها رکن و و وقف و هب را ادا نیا بودا

 .E ریدر وک تدش هداعلاقرف .هدهعفاد»

 بواکزاو نده راع یرک ع كهاشءزراوخ ۰ یدم هنل وا

 هدورهسیح اون ناسارخو بارخ و امت ییریوک كةب
 دا كل رم انخ ءرف .نایدایا تاکترا یز وا وا رد ره

 هرف هل دلاها مزراوخ و تدش نالوا ناباش هد راتوق

 ها شمزراوخ یر ناطلس ترواح یهدن رند لا
 هاشهز را وخ . ۰ یدمش# >| رو هنر اتخا ګام هدنوح

 ۰ یدتا الیتسا اب یهروک د کم دالب درسا

 1 هل رب اتخ هرو ۴ ناطالش ۵ دن نب ےس (۵۳۸)



۲۸ 

 روک هینوع تفلاحم هدنملع زمنا یلاغا ۰ یدتا

 قوچ ند راز سوک تفلا هلا لوخد هرهشو هبلغ زسنا
 ۰ ردشعا تدوع هسزراوخ هم کک ہد ندکد ردل وا مدا

 نيل و یدورورم مهار یعفااش هیقف ندالع مظاصا

 تاودما یوسولا قهما ن ىلع فیر شو نالسرا ندم
 ۰ رايدل وا لوت ەم هدد رص وب

 0 اچ هاعمز وا و شتا

 هدک دنا تکرح ندمزراوخ ا وتم هرو اشن هل. اڪڪتسا

 2 های كملاراسشم اهقو اعو داهز

 ۱۲۳۱۲۰ اد هدزوانم یدخ ییداتموک
 ۱ ا لو کو نفاق مام زرا وخ

 همج ِ هدمت 4 ابطح درا عطف یی هیطح ل رس

 از یا ل جم ب.طخ نکوونفوا هیطخ هدهءاحا ینوک

 0 دم زوو اد یا كهاشمزراوط و

 ندنک ولم مظاعا كن هلداع و هوق تا ودر نالوا یرلع وبت»

 تامر ندا ما هدن رب یا تالدام هاش دان رب و

 ۱۱ ا تعاج یتعما هلزستا نالو یمداز لوک
۳ 

i 



 AY باتک یعلیا

 ۰ ید ریس وکم ايق هب هعفا دم هلا لاک | یس هب رح شر راز

 رلیدل وا مزن ابرح كارتا
 هاک ءا تاف و هد تاج را (0۲۱) هاشمزراوخ دم

 هاشهزراوخ زسنا یلغوا هلب ما لری ناظاس هنر

 ۰ ردشل وا

 هدنتعاطا راد كربلا راشم ناطلم ب

 تلاسبزاراو تمدخ نسح هدن زاخو بورح بونا و

 هدن رتن هک ود هنسوزرا ا هرکص ۰ یدبا سا

 :یدزنسوکزو تاعوقو لوي كوب

(err)هلیعات یتایصع هلاطلس لرسلا هدنس هنس  

 مایق هلیکنت هلرکسع هیلاراش- ناطلس ندنفیدل وا عباش

 خلتلیا یلغ وا تولیزو هددعفادء هاشهزرا وخ ۰یدلیا

 ۰ ردشل وا لوتع نکردبا برح ید

 یمهدازردارب الس الاب یردالب مزراوخ رد ناطلاس

 رستاو تدوع هورم هرکص ندکدتا عاطقا ههاشزایلس

 ۰ یدلیا ت۶ نع هم ز را وخ هل رک یقیدالد وط هنسخاب

 ندنراقدل وا رفتم ندنرکسع كرس ناطلس هسا یلاها

 لر یمزراوخ رورضلاب هاشناعلس « رلیدلبا عابا هزسنا

 .یدتک هنناب كناطلس هلبا

 هلک ارتا یانخ هرف رس ناطلس هدنسهنس (۵۳۶)



E Maربعلا تار  

 ا ین یدمح ریما یسلا و ناسارح هرز وا

 : 2 حب قوس هه را و ید کا هاشعزراوح و

 ِ ۰ نام هدود) وا لو تقم ىهكا هرز 3 | یعیدنل وا رکذ

 یدلیاهیجوت هنیکتخونا ندم ینتالو مزراوخ اراش
9 ( 

 بووب جد ییارد و دادعتسا هکدوب ۰ یدا یمهلوک

 تمدخ كناطلس ورا ےا بک هلا فاص وا نح

 ار هدنمان دج كننکتخونا -یدشا لاصتا هنس هص وصخ

 فص» هل اطف و لکم ۵ > هم ۳ هد وب ۰« یدیارا و یلعوا

 شفلا هلا ها ككا بكلب نده وس ءارما نیکتشونا

 : ند: رط قرابکرب نا ظاتخ هرز وا یییدنل وا کو ۰ یدیا

 یتاقوا هرکصذدقدنل وا بصن ی راخا او مزرا وح

 ؛ ی و

 3 توکید زوک هءزراوخ ی را مع را وا ە

 یرلکدلیا مال هب رکسع تاکرح نوجا جور یدصقم

 ۰ یدبآ هدنناب ا ریس N 8 م ز زا وح رع هدانا

 تع ههزرا وح هلع رس هدک دتشرا ید د ز وا کار

  Ce Oمک ۷۰۳9۲۳۳



 را Kk  و و هی

 ۲۸۱ ٠ باک شا

 ناعرا ییشا دنرق هد( 45 ۸) نالعرا بلا نایب

 «یدلیا بصسذ یلاو ههزراوخ یوعرا
 هدفد) وا اف UE ناطا ەد( 1)

 ندنکیداللا عاطقا هنیکتشوا یرادقبربا قیدالب مز راوخ

 ندنفرط هدلاح یفیدا وا عاق هدنتدخ كناطاس نیک تش ونا

 یدالب مزراوخ ندسنناح راهش و زر

 «یدیارونا وا هرادا

(tA)یصنک اندنسارخا كة رايك ر ناطلس و اف  

 را هن الو مزراوح هلا ودع هاشم ز را وخ تادرب ا

 ۰ یدنل وا نیعت

 ربءا ندا ناصع دق رابکرب ناظر هد )5 7

 ناطلسم هلغاوا لوتف. یصکا نکردبا ه راح هلا ندوف

 هلناونع هاشهزراوخ ید یلغوا كنکتشوا هیلاراشء

 مزراوخ نالوا قافا روهش» ۰ یدلبا بصنرپما هءزراوخ
 عناق و هک ردشعا لکشت هدهروک ذم هنس یلود نایهاش

 ۰ ردقج هنل وا لیصت هدینا یس هی رات

 (نایهاشهزراوخ تلود)

(A - <4۰) 

 كعا ه راح هلبا ندوف ربا قرایکر .ناطلم قوس



 فی ويجب هب ءو ادم هل رکسع را نیکش چ ولا

 ا رز روح هوقو دیدشلاتف نقرطلا
 7 هدنتسم نکردا رارف بود هل یک رنک ت ۰ رید) وا لوتعم

 1 3 ندنراکدلیا ملست 4 هل ودلا £ یییکس هلی اد ر یبیکرلنانلو

 | «دناب یرق كمابعلاوا نرومآم راس ندارما و نیکش
ld۰( 4۰۷ )رلیدنل وا مادعا  

 چ ۰

 ی اقوهش كەز راوخ

([ ۰۷ -1۹۰) 

 4۰۷(۰ )یدلبا نیعت یلاو هاروا یماتوت

 لاو ههژراوح نوره یلغوا هدنافو كاتو

 1 لو هدن راد ی ۵۰ دح نوره هد(؟۳+) :یدییسل وا

 3 بقاعتم یو ۰ یدک هدر لیعاعما یردار ندنهردل وا

 1 هل رکسع هاو هن رز وا ما یکیدر و EL داو

 هيلا رام ا هدهروک ۹ ی داکعا ی

 حدس ا اما هدا ر وا یلیعاعماو رایدسا ییز را وح



 ۳۷۹ باتک یصکیا

 مايو دنماع تونلتدح ند لا ىس هلءاعم تاتش

 هدا روا یداصصا صءب و السا یدالد نالوا ه كن كب ی

 ۳۸۵(۰) یدتامادعا و راضحایهاش«زراوخ هماقالاب

 هروک ذمدالب هدکدلبا السا زرا وخ دالب زا وا :

 اش زراو نالوا صو هع ناو دنا را
 ۰ ردش) وا تقلم هامل

 هلا هرادا نەس ییید الب مزرا وخ هرکصت دن وب نومام

 توتالب وط ییاهعا ندنکیدلیا تافو هدنسهنس (۳۷۸)

 دوج هل ودلا ع ۰ رای دایا تعا ه لع نسخا وا یلع وا

 یک دحاود یسکیاو شا وا ى ەر شە كاع

 ۰ دقو قم

 ی سالا وا یشادنرف هنر مدد دا تاف و ىلع

 مزراو-> هلودلا کک هد ٤ ۰۷) ۰ یدر وط وا نومام

 و اط: یک و9 ی ی 4 کو ردا تللط سم وق وام ط دما

 یسا ما هد هسلا ید توقا وء سابعلا وا ا زراوخ

 یدا درطیدصاق نال وا شب نوحماهدام و هلبا لوبق مدع

 هش رز وا ماه وا صول | ما هرکص ندو رايدر و

 . رد راشم ر دتا مادعا هلا بد رفت ر یسایعل وا

 ه دو دز وا وع“ كف ودلا را یہ وهم كالا وا



 ربعلا تانه ۳۷۸

 . ناسارخیبیلعوا حون ریما ۰ رلیدرتسوک تفلاخم هب یناماس

 ا الا هه رغ یاسارغ هلا لره,ندشال و
 وا ارج هلا قلف و لع وا یملاراشم ربعا واطعا

 ییعوا تو و یکحهدنک هلرک یا نکتکیسرما ۰ یدایا

 .رلیدلیا دادقسا هلتعجا رم ه هلودلارخف ندمو نب قو

  هاکماهبلغ ردیک هدکلر هلبا دوم یلغوا نیکتکیسریما

 هبح و هد و یعوا یرواشدن و هنیکتکیس تاره ح و ریما

 هلع هدو قدافو ىلع وا بو اتم یو ۰ یدلیا

 هدینسیکیابوشن هلزکسع نیکتکیسهدلاح یرلقدل وا شغا

 یس هلام رض تعحام 4 یتاماس ربءاكسلع وا هلو رحاق

 ی ی

 هب للع وا ییعح هنل وا وع ی ر وصف هسا ردنک هم زرا وخ

 هدکدتک هه رف رب نقاب ههزراوخ یلعوا ۰یدردلب

 ی ییعوا و رکیص بورس وک تەر ادا هاشم ز را وخج

 ۰ یدلیا نم ضو

 (یتوکح نو ۷# ید هدمز را وخ)

 )۳۸۰ - ٩۰۷(

 هه زرا وخ ندندناح یتاماسربءا رع نوما هداننا و

 وس هاشم زرا وخ ۰ یدبا یا و ه دی رش هباحرج ما

OT BO ی 
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 ۲۳۷۷ باتک یعتیا

 ا رلود یلتوف هو هاشمزراوخ .ریدتسا كعا

 كن نا هکزراوخ نکیسخاوا لعمصم وت راه هدالتسا

 ییفد كن هدتق هل روص نحو ییهردآ وا مواعم ی ها

 د زاد ه ودنک راز هلا نام ھنن ا ججا ییفح هل وا بسام

 اراک لو ا هد دو یک هلي رغم ليف ندءزراوخ

 یازشا و لاوعا -یدلبا لوز هنو رط رب دا وب نمد وا

 ۰ رات دلی هطداصم دمع هلا هموم

 مزراوخ یتجرلا دبع یاد رف 9-۵ هرکصت دن و

 ه هعفا دم یلاهاهدک د ردن وک ه رز وا یرهش درج ماخ ندن د الب

 ااا یدرخ اع انرح ی را م ۰ راودتا ماف

 ها كد زرا وخ ہلاص(ادعد هلا هاشم ز را وخ 0 یدسا

 ءرایدنل وا ها زا و تسد رد ی راض راعم راد هلن ردا رب

 نیکدهنمالیتما یتاسنارخ e وعد ندح رات وا

 هد(۰)۲۵۹یدنا د ودعم ندنلاعا كناسارخ هروک ذم دالب

 ك لندناماس لعام” ربما e ل راهدعاا ب وع

 ییدنلو هدنراد ناماس بو راذص ین ۰ یدک هنطبض

 ید رونلوا هرادا هل ۸,)ا و چد هد رنو و

 مزراوخ هللادبع وا هاشهزراوخ هدنسهن س (۳۸۵)

 یسللا وناعارخ نادا ی ربا e هناهاس تس وکخ و

 حولريما اففتم قثف ىسيلاو 2 هلا روڪ یلعوا



 ۰ ۵ھ 1
 فلت رب 9 3
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ERردیک هدفص همش رط مزرا ود بول وا رو, هتمحا رم  

 كران ال وا ضراعم هنسودنک هدنکلمو كن شادنرق هوا

 ۱  لخاب عااد هبط رش یه اهن را

 موزا 4 همقادم اما هدک دابا هح وب هم ز را ها رک <

 نوا درو ءو هت وع کل وتو » را رخ رایدروک

 شا تدنما و ه2 کج هدنک و دفص نده رط وا ا ۳ 7

 دف یت یه ۰ یدلیا 2 ند هعفا دم هفت اب « ییعیذل وا

  یهدنملع تکلع هدفدل وا لصا و هبسارازه ندندالد

 هل یاعصا كها-ثءزراوخ ندنفیدنل وا سح ینکرح"

 وا چ ز یکدیلاو ناشر

 SE كج وک هلدا ز رخ و

  «یداروهلوا ماع هنلالتتسا .بول وا هرزوا ا
 3 ین هلج ید یلاظم نالوبعوف و هدنتح یلاها رارب هلکنو ّ

 ۱ ۰ یدنا رار ويءه ر وکه داف ندتاکش ہرا > هک عا شیح و

 وام نوعا ازغ_هییتف هدنبهنس )٩۳(

 اه هر ندن رهف تنش درو هلا راشم راپ ی يا

 11 هر ہہ ندک در و یبا وج تعوا وم هبت ۰ ید زاب 4 هردو 2



gr A چو 
1 _# N, یو 

 ۳۷ ۵ باتک یعکیا

 لصف حنا

 ( ردهدناب یس در ران )

 *؟یطس و " ی وج نهار < صع) ی هو نامی

 «رردنا ےھت هت راع یضو ی یرایطعب و لاک

 . هلىدالب ضعب )رج زر مزراوخ ارظن وسل یحرب

 یرلک دید رم)ا ءا ر وام بل اب یی وئج یداالب ناتو

 مش تو وا لخاد رر یطس و ید زلد دنور «| رای

 ۰ ردن رابع ندرلد زافم و | رعص یر | تایل

 شوف دنه ثكالابح ناش ناب هر ۳ ریست یضلیا

 NS رد هنن ض هل رغشاک ندا یکیدتا لاصتا هز) ارج

 ۰ رد ضو یضارا عبات دن راةلناخ دنفوخ "هویخ | را

a 

 (ردهدنناب ید هر رات یاق و مزرا وخ ناک د زلب)

(1r -۹۳( 

 كارتا دالب اض "نوحه رم اقرش یدالب مزراوخ
 . دالب « ردد ودح هلا ناسا رخ د زاد او «] رد زار ال



 0 E تو وط یهاش ِ را ادو یدلآ

 می 3 9 ۱ ۳ هلبرما تهاشءزراوخ ءرکص ندکدتا لاسرا

 ا ادعا

 روع ندلا ام لغوا نانل و هدا

 و O ندا مارق هتفلاحم هدهرص وا تودروط وا هل رب مس وک

 یو "دنیا سبح و لف ی ےہ ھا كياک دا زهش

 لرلفو تسدرد یصاحا ردق شب قرف ندنرالناق كر

 ردرلشعا اقلا هنتلا یرتقابا
 - زراوخ هرکص هاجوا ندنسولج كماس ن دل ءار

  زوسناهح میس زستان دل ءالع نانل و هدتاب كه اش

 مو هه وکز وريف اک ء یکدتاقیفر كهاشءزرا وخ

 توا هننطعاوا e هروک ذم هنس رلا

 ۱ .یدلیا طض یه روغ

 ك زستان دلا ءالع یتموکح روغ ردق هنسهنع (>+۱۱)

 ییدالب روغ هاشهزراوخ هدهروک ذم هنس بولاق هدند

 مض هنکلاع یدنک هبیرغوط ند ضوط هلا عز ندندب

 هلکعا نعت یلاو هاروا ییتسیر ندنماماو قاطاو

 ۰ یدل وا ض رعنم ه روع ا



 ۳۷۳ و ا ا

 ۰. یدلیا 3 نا را ۵ ید شبا ردو ه هج رد 7

 هلا لاسرا یتعاج یهدنناب ندل ثایع هترزوا كتو

 ۰ ردذعا هداما هئاره ییزار فر ا قلح

(e4)یردار هلا نید)ا ثاىع ناطلس ه دنګ رات  

 نالوا داع ههاشهزراوخ ندندالب ناسارخ یا فاش

 هاء زراو هد )۹۸( هد هاا رای دلیا اا یدال

 : «یدتا كالع و دخا ینهروک و دال اهن

 ندلا ثابغ هدنسالوالا یداج یم 67

 قاارا وا هلکغا تاغو یروغلا ماس ی دج ا وا

 هدبجر رهش یزاغ ندلا بارش یردار نانلوب هدتسوط

 كن ردا رو شعا تعنع ههوکزوریف ندارواو هناره
 هدنسهنس (۶۰۰۲ ) هدلاح یفیدل وا شعا سولج هام

 دم نیدلاتایغ ند و نيدلا تاسیغ یسهداز ردارب
 ۰ یدلیا سولج

 ی رلیمعع) لس د لر ردا ناب رج هریک ما و ی

 ار )1۰۷ )و و وا ردنا I اون هاش ەز را وح

 ال. ربما یس و هاره و یساد هل سما كمعاشزرا وح

 تابغو هیلع ارح لردك ههوک زوریف لا 6 دونح أ

۱۸ 



۳۷۲ ۱ 

 ۵ درعح یزا ا و ا هدّربهذم ھما نر ی-ده

 یالع هلکلک ضا هنسالع روک ذم بهذم هیهظعت *هلماعم
 چ و تعجارم هندلاثایغ هدهوک ز ورف ملا موم

 : يسا كما هیها رک . رایدلیا بلط ه رظان هلا یزار

 . نداد یضاق فورعم هاکغد هودقلا نا بولوا "

 3 ه هج رد كحەدا مش یهودعلانا یزار ر بولجا

 ۳ نیدلاءایصیسهدازع كن د)اثارغ .یداز وا هحارم رد

 *یدمر وقالوف هن زوس ندا ثا. هد هسدا یدلبا مارتا ۱

 هرم بوالشاب هظعو هدعماع هودقلا نا نوک یصکیا

 1 4 لوسرلا انها و تل زا اعنا انر) و ee هلو عح

 ۲ دور ن شسانلآ ابا D ۵ 9 ص2 ندا رو 9 یس ەر 0 .آ

 تبا دم دیع 9 هلا ره تدا وز ندن را رمصح م رکا

 1 اس دااط اطم را ۰ مای وس یشر هم شب ندلاوقا نالوا

 خويش هم ىس هفسلف كاندا راف و ید ءاي ره كاس نا

 نوجا ۳۷ هدنسانبا هژجایم نوک ین ود ج 3 ندعالسا

 رضاح «یدالشاب هغ.الغا رەد « یدلبا مش ین

 ام یول وف تی وت الغا ید یسهشاط هما رک نانل و

  كجهدیا روهظ لاتقو هنف هلعمګ فرط فرط رانانلون



 ۳۷۱ . باتک یجکیا :

 هن د)اثابع ندنفرط هول ن وا ینعا تکرح هدنملع

 رار هلن شابم ۵ هدخاومو ددرن ییدلاثاسع ییالوط

 ا ندی دلا ا رګ هدنمماع ن دلا ثابع هد رایت نخ

 ىدا قوس ادامى كيان

 كىرج رع یسیلا و ناقلاط ندنسا را كن دلا تابع ود را

 یروغ شورخ ریماو لیمرخ ن نیسح یسلاو نایزرک و

 یتیلبس كن هعفاو تاق هدفدل وا یعوعس كد راد کوس

 یکبا نوا نوا لو و ره هلا قطع ههاشهز را وخ

 رس « هاشهزراوځ هد ها یدلبا اع دآ تدد زاید كى

 قوم رکنص هنرززوآ يد ند اف

 دوع all ندلاٽ تاع و اطعا در تاوج ود 4 زکیدلیا

 تی را

 ءا یزا دم نایماب یراتر طح یزار ر تف ماما 7

 تایعو تفراقم هد )9٩9( نکیا هدنناب كانما ےس نالا

 نوعا ید ونک یار ها ره 4م رح هداع) ق و و درج

 ال راد رو ةا هدڪګ راب وا تودالشاب هنا هس زدم ی



 نر ۳ ۱

 ةادنرق ا كنندلا تایغ هدنس هنس.( ) ۵۵٩

 هتکتکیب لات دن هم (2۷۹)و ECE ۳ نتذلا تاک :

 ی ندنا و یکیدلبا النسا هل روصذ یییدالب فک

 ۲ رەي 2 هل وا رکذ هدنحرات هنرغ ییاقو

 ea . ءردقوي

 ۲ نقد ۲ ۱ ری نی دلا تایغ نات
 خد یدال: صعب راسو ةلره ندندالب ناسا چ

 چ .«یدلبا هبلغ هب هب رس لا را یهداروا المتس الاي

 كنىدلاٹابغ هاتشناطلم یردازر كهاشءزراوخ

 ۱ a )°0۸( ن دلا ٿابغ ندنکیدلیا ضرعت هت دالب

  EE(هدد) كرد هجو 4اسارخ نده وک زورف هلر .

E EHF هلددر هدنسا رایدالب نافلاط ردق هنس هنس 

 ودنا مايق هب دعفادم هل رکسع هاشناطلس هد ههوو رح هنس

 :دالبضعب كهاشناطلس نیدلاثایغ هلغلوا مزونم. رح

 ردشعا ااا ۰ : 2 5 2

 نيدلارصانلا هفیلخ لا هاشهزراوح هد )ء44(

 هزرا وح هن رز وا تم وصح ندا یا وب هدن را را



 ۳2۹ باتک یصلیا

 هلا شورخ و هبلغ "ایرج نیدلا تابش ها ندا تابع

 نرومأع ونش هرکض نکا ما درو تن و

 یتسهلج هعظع تیاعرو ناسحا یراکدسوک هدنراقح
 ندا ام ید هی .یدلیا رسا هذ رایج

 هد راتمهدخح و تعاطا راد اھ وطب یه بوس هل را

 رد رلشااق

 نیدلابامش و نیدلا ثایغ هرکص ندهروک ذم هب راح

 یا ندهبطخ و نایصع راهظا هن ربع هفجآ ندفحآ

 هن رارز وات ادرار هل ا نیسج نداء الع ۰ ید یط

 یس ودنک تولیزو ی کا هد هب راغ هدهتسا یدتک

 هلا نیدلاثایغ هدفدل وا ریما ندلاءالع هیدلوا رسا

 تحت بوروتوک هلبا مظعت لاک یتس ودنک ی دلایا

 بوالغاب لا هدنسوشراق هدیسیکیا و سالجا هدتموکح

 تباحم وش ند)ءالع هراتدابا دانا و عوضخ ضرع

 هد لاح یعیدل وا نایرک ند راف تد شو ناربح هورمو

 ییرودنک ن هکر شما قالخالارک ردقن رەخ وحوش «

 ندکدید « مدنا ردنا هلماعم ضا هدنرفح مدنا ه توط

 هلبا جوز هندلاثایغ یییزقو را-ضحا یبیضاق هرکص
 ررخ>

 ترص و یییذاحا را راد ییدلاثابغ هان رب هدنناف و را ٣

 ۰ یدلبا



 5 ربعلا تآرم ۰ ۲۳3۸

 فلت ها اج فتح نیدلا ءالع ندنکیدلک

 ۱ .یدلیا هداعا هنگ

 موحش هب هنزغ هدنسهنع (۵۵۰) ندلا ءالع

 E E دن :ةددالک ا ی رز هح هعفادم هاش وک

 هاي نوک جواو طرص ی هنز < ندلاءالع .یدتک

 سۇر ی ران دا تسدرد ییروس ام دقم هک ندماود

 E ا كرو تورغایغاشا خیلاج
 5 ید ورخ هرکص ندنو ۰ ید رده ی ها یکهد هل

 ك ردڈعا السا ی هزع هن بواک نددنه هل رکسع

 دوج ۱ نکیا هد هب زع نام ن دلاءرل_ع

 لب شب س رژ E E e وزد

 رع ندلا ۳ تاب دا ردارب ا ا

 هیح ات ردار یکيا وش یا هماقا هدنس هبحات ررحلس

 ۰ رلیدلیا م لا تربس نسح و لا تور هدهروک اذه

 ن د)اء لء یرلیع تولوا رسا هشراتاعرو تبح لاها

 ییرلتع نع تبوتسا كعا باح هن رو صح مق باكيا

 ندن-عامما هن رز وا كنو یدک هدو د زان دا رلودنک

 ٍ «یددردن وکر کسع هم راز ز وا هلمسا دنام وو دن ما شورح

1 
3 

 نی شا بر کی

 ی نیس ےک کک شش دیتا شیت یاب نت



 ۲2۷ تاج یعکیا

 ییودصعم هاشما رز هدک دتک ه هزع هلبسهعباش ترازو

 ۰یدلیا مادعاو ضبق یدج بو الکا

 ماس یردار نالوا رازرکح هروغ هرکص ندد ۰

 نا یروس ناخ بولوا توف هلناع یردج نیسح ن

 .تع نع هلا هرشک رک اتم هدقدل وا رادهخ نیم

 نداروا اردک هانسدنه هاشهارم و شعا طیص ندتزخو

 ییروس ندک دليا طیص یهزع هل رکسع ید

 یتعوصخ هدنرارار یو زغ لر روم هدامو روا بلص

 ۱  یدردنلتدش هر ندرب

 رو۶ نیسح ندلا ءالع یردار هرکص ندر ۳

 هرس ناطاس هدنس هنس )°4( نیسح توا وا یرادم حب

 رب ی ندکدتا ضرعت د "هلاطا هدالب صعب 13

 ۰یدتا هرصاح یجوف ربا نانلو ۶ اح هداروا لردیک

 ءالع و هبلغ ابرح بورا و هنرز وا هلرکسع رس ناطلس
 نیسحای » هدک دادا تلخ هن ر وصح هک اتسد رد یقیدلا

 « لدارونل و هدهلءاعم هن مررتح دبا هانا ربسا د نس

 وا نس «مدیسشعا هیت ریګز شوکر » نیسح هدک دید

 یرهجز هرکس ندکدید «مدیا ق داغ 3
وی وک هاا تورتک

 وج رد هداقا وش 



 . هنایصع هرکس تفو رب زا ۰ یدتا تصذ اود

 _ ییسح لغو 3 ید a لا رام نال ندن :کیدشا دل

 هر  هدلاح e ali ۵ ےک و د

 ۵ ررکب تبرع هروع هر کے ره ا Ê وک

 جر ویدا رلیتسا ییلاوح

 ۰ هل هنلالقتسا دب نه روغ تیم ول رو ن در

 وا Êy ندنلا قترا

 ؛نیسح 2 هدعب "نسح نلغ وا هرکص ندنسح :

 | شوا یف رصتم هب هب روع تء و ی نیسح ی رع هرکص 2

 ۲ ؛یدیعا ترهاصم دو هلا هاشبها رم یرادیگح a زعو

 هدنسا را هاشءار هلا ریل نام هدنس هنس (۵۲4)

 تیوقت هنروما هاشءارم هنرزوا فالتخا نرتسوک زو

 » ىدا شما قاتا دقع هلدح نوجا كمرب و

 ان الیتسما یهنزغ هلهجو یفیدنلوا لیضفت هدقیاس



 10 باتک یچکیا

 رامرات یراتیعججو الیثسا یراهدوجوم نک اسمو الاسم
 ۰ یدلدا

 فورعم هلکد یروس نا تقولوا هءوقم ماوقا

 هدن ریش :وکز وريف سا روش هکر يدا عبات هنتسایر كسب ررپ

 «یدا رروط وا

 هقییضت یر وک ذم رهش بویل وریا هلرکسع ناطلس
 نیفرطلانیب ردق هراهملا فصذ ندنتف و حایص ۰ یدالشاب

 نا هد)اح یدل وا نا ا تامل و ماود هب را

 هب هب راس ۰ ید نیس وک تا هژتلاسد هداعلا قوف یروس

 ندنهدلشالک | یغحهلوا بحوم یتاماض توج ماود

 راد روغ هدکد کح هب ورک یرکسع هلره رط هعدخ ناطلس

 لح ندرهشو تیعم هلا فطع هتم زه ىەلءاعە وش

 یضوطهرل روغ هل رکسع ناطل- هد: یک وا - رلیدلیا دعا

 ج و هلا ریظع هلغ و رازراک دده بوت ود

 و ل وتمم یعوح لرد روغ « یدلیا راتفرک هتعزه

 تقاعت یو «یدلدنا طیص هد ردندم و ۰ یدل وا ا

 «ردشف وا الیتسا یسهلج كعالثو نوصح یکهدیلاوح وا

 .یدلیا رانا ها مسن یسقن ندن رهف یرو نا

 هدمالتسا ند قلخ هروک ذم لابج ردق هقول وا"

 هن را نوڪ ا نهب نیدملارش و را ملعت « یدبآ رلاکد



 ثحب+یجنچوا
 روع ندسرف دالب)

 (یرات لغ

 . ناتسه-یفرط رو ناسارخ فرط جوا كنتکلع روغ
 ٠ روشه لا زد رابع ن ندلابح یعفاوء بول وا د ودع هلا

 ۰:ردرېش نالید هوکز ور ی به دلت

 ماوقا عدقلا نم یسیلاها هموفرم لابج
 3  عاطعو ی ندنرلف رط ودنا یرلت_هایرو تراک

 ءاسا هلآ قیرط محق هدراتقو ژک ۱ «یدبا داع هرانالوا

 ا دهسلا یاو ءیدنا راردا قایدنفراص
EEE 

 ۰ تبوعض تفوره هد اک هل وا رحم رورلا بعصو

 3 ۱ .یدارونروک

 ِ ۳ (۰۱) یوئزغ دوم ناطلس هل ودلا نیع

 ۱ سوطو شاشوتلا یسلاو ءاره نالوا یا مارک

 3 هدیس ودنک هلا بصت شوا ةءدع یذاحنالسرا یمیلاو

 3 یرضوط ههروک ذ. لابج هلرکبسع هرزوا قوا ربارب
 ۳ ول رربآ دا نالسزا ھا شات وتلا + یدلیا ثکرح

Cs نفرط۰یدالشاب 4 هعفادم یلاها « رابدلق وص هلبح هلر  

 3 یهدننابیجد ناطلس بول ویعوفو 4 راح یلتدش كب هدننبب

 ۱ رلیدروس و ورک ییلاها قاحتالاب ه همدم رم



 1 باتک یعنکیا

 باش ی دلکعا تور تای ا ترهظح و ناش

 ٠ ید ود هنس وز را قل وا رادهکح ر هركصندندلا

E ( ۰ ۲)ی دع و و ینداهش كن دا باہ دس  

 تاف و هدا و نک ردیک نوا السا یه زع ماس ن دلا ءا

 تفیس a 4 زغ لرلو و یسصو تعم هن رلع وا ت ودنا

 ۰ ردح ردن: هدزنه* هزغ ییاع و و ندا

 یلع وا هد دد وو ماه نآال وا یاف و جرات كن دلا ءا

 هدن رکدنک هن رز وا 4 زع ندا ءالع هلا ىلع ندلا لال

 ییتموکح ناسا د وو س٥ نالوا دص رم

 لتف و نوا ا بوصاب ق ا ا ۳ ر

Eیدتا طرص ید دس ڭا ° رکص . 

 ماود د وکی ردو ۳ س )1 ۹( ندلا لالح

 یتایماب رب کس ندلاءالع هاشءهز را وخ هد رات وا بودا

 یدتا یدصت ه هعفادم ندا لالح هدک دلیا مایف هطیص

 هلع وا روعام یس ود:کح و مز یرکسع هد ه-سذا

 ط رص یبدالب نابعای و لتقف ی حد دل | لالح 9 و



 ۳ را ۳ اتا رو رده روم

 اف ی ۳ هب روم هدنایماب ندندالب ناتسنافقا )

(ev) 
Er 

 و  هدنس هنس :- (۷) دج ندلا تایف ی رادهح وقت

 ا نیدلاسعش یسهدازع هدک دلبا جت ییدالب نايا

 3 یو زف و نيبعت ىلاو ههروک ذم دالب ید وعم نب

 عج دا ارام تنیدلا سع .یدیشغا وک

 NE وا

 3 هر اوتم ندنههح وژ رکید هرکص ندن دلا س

 روع ندلاثایع هدفدل وا سلاح هنر i أ وا

 0 انا یکلع كمابع ندلابامش ییشادنرف هلا

  ندند کلمو. راضحا هروغ یمابع بولوا لانبصغ

 9-1 *زیدابا نیبعت لاو هناساب یماس هلا ذغا
 نا راشم قرهل وا نونع كى ندماس یماماروغ

 ک هدشموکح دنسم ماس *ردرلشعا تیقلت هلرسق) ندلا



SRRدن یه و دوو رخ  

 ا تاک یعکیا

 ۵, و 4 راح هل رک وک ید ندا بارش هد )۰ ۲)

 ۰ یدلبا

 هد هم وق رم نم یزاغ ندلا باهش ناطلس هیلاراشم

 ۳ الرصا هد رز وا ینایصع جو REE یسلاوح دوحهوک

 لردا تدوع هلیساحما كهدسفو تعنع نوگا تاح

 جالس ڭكندادفرب دز) وص و هلع مات مد هدهار یاسا

 ۰ هيلع هللا هجر ۰ یھ وا درج هل ردع

 . وا لداع هنساباعر «ازغلاریشک ماد. «میهش هبلا راشم ۱

 ماکحا و تباث ماظن نسحا هددالب یک هد ی وا

 .یدبا یراج هلیماع تمیرش
 بک نا ءا هدو د) وا حیا یافو تكلا تامش

 تافوهدل و نکردیکنوحا اا ینه زع ماس نا نت دل اءام

 هن دلا ل راح هلبا د وت ن دلاءالع ی رالع وا یی دصقم اردا

 هد هسا یدابا طنص ییهلزغ ندلاءالع ندنکیدلیا بز

 یییدلا ءالع زدلا ندلا جات ندنراکو ام ك دلا باهش

 ندا! ءالع هد)اح عددا وا شا طبط يه زع هلا درط

Eه دن ہد علا ید هم وو ر دنس ومو هل رکسع ن دلا لالح هلا  

 ءرايدلبا الیتسا یهزع هن

 هلركدسع زدلا نیدلا جات هدنرفص ییمهنس )1-۳(

 ی ه زع زارکت و هلك هرلناماب ارح م وع# اب فن هزع



 ا 4 ET :دردل وا یتیرهدل هش بورب و

 ا تول وا راتفر ک همز زرد ج راد دده یدل وط

 نسروهدک 4 هرب 2 یرکسع و كعا رارف وک

 رابج الاب هلرهد «نسشعا نيم هفماجچاق ؛هغمالرا ندز

 هرح بواب هلتیفرپ هلوک ۰ ریدر وج ه هکر عه یدرو

 هةل وا ریما یمودنک و لععصم یرکسع ۰ یدلیا ماود

 تدوع هب هزغ هرکص ندالبتسا یتیدالب ندلا بایش

 ۰ زدشعا ما دعا هد 4 زع توروتوک رازب هدي هلوک و

 ۱ دل رب دنه هل رکسع ندلا تامش هدنس هنس )۹ .)

 سران اردد هنرمش شراب نالوا یرارهش نسدقم لا

 ا نیر ون فرو وی یزادهح نیناوتو

 ربص هداعلاقوف نیفرط ۰ یدنالشاب هبرح بول وشراق

 ندرالونعم ندا رک کود کک دن دوس تاشو

 ؛یدلوا لوتقم هد ه رام وش هدیکلهدنه بول وط رپ

 ۱۳ یر تیغ ایوااوام مس ااا منه کام
 تدوع ههنزغ هلا باصتسا یلاوماو نئازخ یکهدرهش

 .ردشعا

 هلا هاتشهزراوخ كندلا باہش هدنحرات (>۰۰)

 ۰ ردعح هل وا نام ہا ده رے



 ۲ ۷ ۱ باتک یھکیا

 تدوع امزمنم و تاک را هس رف رب تورا رو ییدلا تام ۱

 باش «ردراشچا تجر ن ری ات ۵
 هدک دل ر دشت عو وم ر قازوا و 5 ند هکر عه ندلا

 هلا عض و هنس هفح لا ۰ یدلیاب ندرلناق ناقا نداد وح و

 روواهل بولیروتوک هدنرازوما ردق حرف ترد یمرکی
 مازا "یداب هحوهروک لم هد را ل وص ول دود ها رم

 ۔اوہح ۰ زکسلکد ناسا رل زم « 4 4 روع ءا ما نالروا

 ره رەد » ردمزال ی دن هلم اعم ناورح ها ورح هرکس

 0 قیلعت هروطرب لوط هلا هرا هنشاب كنسدرب
 ءا ما هل هح وت 4 ه زع ندا روا ۰ یدلپا رب و رد کت

 «یدرووک" قروه وا هدأ ارق ید ریصع) لنت هم وق رم

 هداروآ ردو هنس هنس )0۸۸( هرکص نر له 4 + زع و

 هدباف ندشاس مازرنا ندلا باش هدهموق م هنس

 ۳ هل رک نوا هلا زا یهد-هع نال وا لصاح

 ندن د رلد دنه ۰ یداهدکمالت وس هنر مک نیدصع و

 تامش مدآ رامتخارب ندرلب روع ERY ردق هروواشرپ

 هر * دا تب رفت ۵ نی د رلب نا 38 بواک هاب كن دلا

 ر ^ یعید) وا دوم a ؛ کج هلی دیک ردو

 ۰ نسروبمرو هلي مالس هیارما دوجوم ۰ رويل هسیک
۱۷ 



 ربعلا تآ م 1 ۲9۹

 . الیثسا ی دال رجا ف ورعء هل مات كلا وس ردد هناز رع

 E یتس هعلق هدن رت ندوهم وقر دالر ٠ یدتما كعا

 هروکذم دان هدکدتا طرص یی ررهش مار و و یی رش

 ه رکسع هعظع تیعجرب هلوک ندکو لم ناعصش یرادمح

 هدلاح یعیدل وا ایهم هن هعفادم هلا لسف ترد کیو

 هب رح نفرط كرد دورا كمج وش ن دلا بام

 كنهیمالسا رک اسع ریارب هلیساک تدش هرح ۰یدالئاب

 باهش ندنفیدلزو یسسمیم بقاعتم توو یس هنو”
 ود « قاب هفمراتروق کش ناما» ییاععا كندلا

EE Leت ربع یک هدنباق كملاراشم هدهسیا ریدلی وس  

 ردتعم هطیص م رز ندنکیدلیا هبلع ها تبيح

 هن رکسع نعد هنشاب زکلاب هللایغ راق یکهدنلا بوم هل وا

 ییغراق هنزوما ثالیفر یعیدل وا فداصم ردا موجه

 هلا موجه هن رزوا یرلیضعب ]رب یلدنه هد هسیا یدنآ
 هندعاس كنندلا باهم هرح یییدروا تنسد رب ندنرلحما

 ندندندش اف ام ۰یدقح ندفرط ر وا هلتاصا

 یذخا رلیلد_نه داك ود هرب بولغ” رس ند دلا بام

 ماد_وا هنص ل یتاععا هدب نک د کوک موش نوڪګا

 ٤ ۱ فو برج ر شلدشدا ۳ لس هد رص وس ۰ رای دلیا

  یاهصا نزستلوا بایرفظ هنیذخا رلیدنه هل-.عوف و

۱ 
1 
8 
1 
5 

4 



 ۱۳ ی

 تر

 e 1 باتک یجکیا

 قاکلا ههروک ذم هفرف بوک یوص هلرکسع ةن

 .ید لوا لصاح هدافر ندهظفاحم یرربعم ندنکیدتا

 یک حور شتا لولح هنادا دج هسا ۍرکسع مالسا

 سرب د ندنهد- وا ش دوم راق دنا كنس ودرا دنه

 نسو رک اد ۰راد هر وک هدیاف هدند هعفادم ننشاظتا

 یک ران السراشمهرکوک و اذتعا هفورم عض و فرط فرط

 یاد. كل اردا السا یا رع رلاد-ص ریکت

 سکعنم هراغاط یراالب وا و هزا وا كنادعا ؛یرلازف تشهد

 بابا و لزاّرس یراتابث یاب لراید نه هدلاح یعیدل وا

 زا ند رد ده ۰ یدل وا لع جم یرلتس#ف وه و تم واسم

 قم ریس  عط اچ را تولب هلی روو هلا رارف رکسع

 هتراسا دب جد موق ذکلم «یدلدبا ربا هرو

 رددوا مادعا هلن ا لب دلا باش ندنغردالت وط

 هدیلاوح وا تدم ر هرکص ند هبلغ وش ن دلا تاش

 تارا هدنراسقح یلاهاءو هذخآوم یرلنالک مزال بولاق

 یهد نا وا دوه دالب ا یکبا نیدلابط یکولع

 ندادن ییاتسدنه د راد ردو 4ہن دودحو د.اقا ه لب رش

 . یدابا تدوع 4 ه زع هرکص

(eA)هناتسدنه هت ند 4 زع ندلا بارش هد هنس  



۹ 

 كف رنو ناکا هرونع اند رط ورب :

 یشدنل و 4 د وا دف 2ے ر ب واک

 . هلیتاالدندن رقددل و هرم گن لاحرب اراظتنا ها وخ رس دنه و

 ٠ موج هتیرکسع دنهو ول رکسع نددیگ وش
 یدلب و یک ودا یوف ظ و لم تبعق وم هسا

 هلا قیفدن ییغیدل وا هلیح هدنزوم كندنه ندلا ب

 هلهتفاف ر یروع لیمرخ نب نی حج ربما هرکی 0

 .هلتتلالد موق رم "یدنهبودا قوس ه رکسع هفرف ودرب

 ندیم ره رده ۰ ید ری 4:9 رط هوا ا تعلو الل

 قود TOE هدن راهاک ود را هدلاح یراق دل وا ریش

 ندیناهک ان شالت هدکدریک هنرلارایک مربم ءاضق روک ذم

 هک چ ی: رر, بودا بڈاغ یردار ردار ؛یلغوا

 ۱ ۰ رتیدرلشاب هر وا 0
 ۰ .ردو هب هلک | یی راکدلبا مو ا لها

 هدهحرد كح دعا لوبو حالصا راقلشاک ی رک درس ک

 19 ر یرلیصعب هد دل الک ۱ شا ید زو ین :ربءاظتیا

 | هیدمفادم هل رک مال جا یرلیصم) (هظواح ید را ربع

 | ردق هتفول وا ندلا باهش رایدالغاب هکمرمسوک .تربغ



۳ 
Tee 

 Nor تاک یھکیا

 تولیکح ند رج مف وم نیلحابص ید رد دره ۰ رید

 .یدیا رغتک
 ندراطفا دالب هدود] وا علاش یت الس ربخ كن دلا باهش

 هاا راشم ۰ یدل وک هم وڳ تا ون هلد ور و را همادت رم ۱

 دن ر وصح یه روع ءا ما نال وا ىدا هروک شم مازا

 . ردشعا هدخا وم هد رو تر وصر هلا باج

 لتدلا ثامع یردار ازا ربح كن دلا باش

 هاب یی 4 واعم وک اک دلی هود هدو د) وا یعوعس

 رار جد هموم ا هلا ددج رکسع مجو دد

 تاہش ۰راد روب درب رز وا كن دلا تاش اک ییدنلو

 تلط هجا هد زا هلا ه رو ص کلم هندی ade ندلا

 "یاب راحای» رار هللا در یلطوش هکلم .یدرسوک

 ید ر وی :اوج « ىلعک بوغار یدنه دالب یک هدنلا دوخاب

 هب هکلم یتکحمهدا تک رح هروک ها وج یتح هلا لث

 بارش ؛هد نو رط هت وا و یک هدنراا را رب ده ۰ ید ردلم

 « رایدلیا هک اتم هلفقوت هدنفرط ور هدکلر هلرکسع ندا



  CGSرا 2

 ربعلا تآ رم ۰ : ۲ ۲

  نزسلوبعوف و تولخ ید قجوج بولوا توف یسانا
  هرتر هترزوا ۰ردشعا تافو هرکص هنس نوا ندنحاکن

 ۰ ریدلباذاحا هاکترابز ییرف یمیلاها هنزغ قرهنل وا ان

 د) درسا یر یتابلغ هحاتسدنه كندلا باش

 ریدر ویدا قافتادمع هدنملع ای ور یکولمدنه هدک دایا

 هلاودرا كلوی رپ هدو «یدناهکلمرپ یراکوب لا كرانو
 لا هریثک رک اتسع ندلابامش ۰یدریک وداعا هاف

 هدنع وقو نیفرط یاقتلا ب هرس وک تردایم 4 هعفادم

 هلغل وا ضراع مازا هنرکسع ندرک تدش هلاتف زونه

 قوح ء۰ رايد رس وک هددش هبلغ هلی رک اع مالا رایدنه

 هلی اتصا هب رص ر هب را ادنع .ید) وا لوتعم نالس»

 ح ورج هد هج رد قحهلاق ندلع یار ثكتندلا باهش

 یفاشاندنآ قدنفددنف ود هدیدش هدر طرب هدهنشاب بول وا

 لولح دم ه ارا ۰ یدلاق هدنڪا رال و 4 ورع قرهلش

 ا تالش «رایدلریا نهنرو رکجو یکیا هلی

 دالغا ه الغا بوزک هدنرلارا رللوتقیتفو هک یربمدا

 «یدا رروارا یمودنک

 هدودراعاب در توناط ندرس ندلا تامش

 .رووک هنرهش هرجا هدنرزوا یراب هلرهلک های یسیه



 ۲۱ بتاتک یکی

 ) ه روغ توک هد هن زغ )

( ۰۷۹ - ۲۱۲ ) 

 ه هنزغ یروغ ماس ن د رفظلا وا نیدلا باش

 تد وک ا اه یک رک ندا را تدعر هل ع

 راد رک اخره ا ها
 كنس هح وز لالقتساولرد ره بويل وا لالقتسا هدنلا كأ

 یدلیا هرصاح یرهش تدمر ندلاناړش ۰ یدنا هدند

 :ES ین هم وقف مه هح وز ا ۰ یدعهدیآ ا هد هدا

 هحاودزا بیست هرو نم ۰ یدلیا توعد هحاودزا

 ندنفیدسل و یرو لزوک ر و ندنفید) وا شعالاق یتفال

 یتکحهرب و هنسودنک هلحاکن یزفوش هسیاردا لوبق هلذح

 لوبف هینونملاعم نیدلا باسهش هلکء دل هندلا باش

 ےیل نج وز ه-هوق رم هج وز .یدردنوک ینناوج

 :ردشغا میلست هندلا باهش یرهش

 هرو نم هدوسیا یدلا هلا حاکن یزو ندلا بام

 ندیشدل وا هی هدد رد يجر

 نآرفو یهیمالسا راعش هنسودنک رول رونوک هه زغ

 ۰ یدنل وا نعت نوا میلعت رک

 هرکص زارب ۰یدا روپهدیا لاغتشا هلبا لت قجوچ



 تالام ما اب را دلا دهمک سال و

 لسالتلاتاقراب تطاحا نکلو

 كس و یتیفک یلغوا كطخ .یدلیا داشنا یس
 هاش ورتمخ» تیطخ هدکدلیوس هنساباب ییداشنا

 .یدالغالرهد « ردشا وا لصاح ینه هنکاله هک افیح

 لصاو هروع ۸ ىلع یلع وا هلا ۵ Es ورس

 -راعیح هل هن ر وصح یار ودوک ن دلاتابغ هدن رفد] وا

 ش.ردتا دی هعلو هلا لاتع وا هنت رل ەعاق ن زم

 ۰ ردشعا تاف و ر هدسزکیا هدنګ رات ) ۸0( و

 یانسح ندا قلعت هترخاو یناحوتف نالوا هجازغو

 ۰ هللا مهجر ۰ ردرومشءو فورع» هسیا
 .یدبا BT )۳17( یلکشت تبادب ی رکن وس

 هل وا هدنګ رات )0۷4( هرز وا یعیدنل وا ا یطا رفنا

 3 لوز ل ن ناصس ۰ رده: س (۲۱۳) ی هیم و# نام

 ۰ روهدلا ه ریخت الو ۳1



SG نه ی a 

 تیا

 RE ٠.یا کیا

 هلا هاش لع یلعواو بییطت یهاش ورسح هلا بسانم

 هلو هدین_سیکیا اردا قیفر هرک عر زارپ هدکلرپ

 ندا لایقتسا هدنرالوص و هنرهش رواشرف ۰یدراعچ

 یدالب یکهدنرتسد رز ور ندهنس رده وش ۳ یلاها

 هام روک تیفالسا رو یداهح مناصو هرا دا 4 )ا دع

 نالوا شعا هرابا ٽهڪ تهج هدناتسدنه دالب نال وا

 هنرازوک هاش ورسخ بونالکا شارا رب

 تروص لرهیمهدبا طبض ینیرید-نک ریازت ا وک
 الب وا و دایرف مش فرط فرطو اک زا وآ عفر هده يهو

 یهاشدار هاشدان رز » هدکدروک ۍرالااود یر ا

 ری لرد د « زکسرو الغا نوجا زس «روهدیک هترابز

 ۰ لیدلیا برص هدیرایض#ب و
 كندبطخ رهش هدودل وا لطا و هرواشرف هاش ورخ

 .یدلیا لزع یتیسل ندناطخ مرد» كرهلک هاب یلغوا

 هاش ورسخ هدک دید « ردکح هيا تف هدد ناد یم

 ) اوراد اهغيكر هدا عمرد ) . هل وس مالس ندش هکیردب »

 هدل 1 یتران و » هرکص ندکدد « ردلعا تیاعر هنل ولدم

 كربطخ رەد « روت وک هکیردب هرزوا قا وا راکداب ندش

 ر جوسنم ندفوص هلا شاق ر ننال هم هتل وا
 هلا حو نزح ناسلر هدهرص وا و اطعا و دایح»



E Se EA DE A E Oی  
 ا : r و ۴ ایک . 2
 ربعلا تا ر ۳:۸

 د ی ربس نحو تلادع یکیدلیا ما ملا یک یکید

 1 ندنکذلنا دونشح و نمت ید ییلاها نانل و هد راز

 ولردره نوګ اال ا ییرهش روواهل هدنم هنس (٥۷۹)

 رهش هلردک هلا هک رکاسع و لکا یریددنو باسا

 .یدلیا هرصاحت یروک ذم
 هدتمواعم هاش ورح «یدازوا توو یل بخ هرصاح

 نالوا ناباغ نر وصل ا نيب هد هسا وچ یک ماود

 ورتسخ یلاها ۰ یدراو هاسرفلمک هجردرب هقانعم

 یهیضاق هدلب « راتدل وارو هتان لیوحم هک رص ههاش

 هلا داس ورم دل ردنک هنتاي كن دل ابا ییطح هنا

 3 تاوع ندنرکدتحا ناما نودا ییلایع و لا و یلع وا

 لوخد هرهش هلدتفاوم كموعو نیمأت .هلرتبع ندسلا

 كة دلا باش از زعم تادف یآ یکیا ها ورم

 نیدلاثاتیغ یسلردنوک هروغ هرکص ندقدلاق هد ناب

 ورسخ یک ندلابامث ندنعیدنل وا راعشا ندنفرط
 باش نع ندا تاعس هاب قزم هدک دایا هداقا هاش

 ا تک ی یوی ا

 لو هلا ندلا تانغ و ییکیدلبا نایرج هلبا نی دلا



 ۳:۷ باتک یهکیا

 النسا یی هنزع هن و تدوع هل رکسع یکیدلیا عج ناسا

 ۰ یدتا

 ىلع نا یکئز یراریما یسههناط زغ هدنس هنس (۵۵4)

 یهنزغ هرکص ندکد تا بو رخ و اعل یتیدالب هن رغ هلهتقافر

 هدهنزغ كهاش ورسخ .رایدلبا ذاحا ضرعت قده

 ثالام هتوف قج هلو یناک ه هعفادم هاشکلم یلغوا نانلو

 «یدلک ۰( روهال) روواهل هلبا كرت یرهش ندنغید) وا
 هدکدایا تدوع ه هنزغ هلرکسع یعبدلا ندیلاوح وا

 .یدل وا لخاد هرهش هاشکلم * ریدتک تولیکح راز

 نایرج ورب ندندم رب هدرلارا رابو زغ هلا رایروغ
 روع .یدلیا دادتشا باا هک دک تووصخ ندا

 یردارب هلبعج ودرا وب رب ندلا ثایغ یرادب>
 ندنکیدلبا قوس ههزغو اطعا هننیع» ندلاباهش

 ییدالب نارونغو نامرک افا "ییهزغ ندلاباهث

 ههاش ورسخ نانلو هدروواهل ءهرکص ندکدتنا طیض

 هلرکسع هدقفدلا ربخ هاشورسخ «یدروح زو یرغعوط

 عنم ندرورم یتیدلا باهشو هظفاحم یییرن دنس كردیک

 رهشو تع هنرهش رواشرخ ندلاباهش ندنکیدنا

 .یدتا طبض ییلابح دنه ندا یو یا هللا روک ۰

 هرکصندفدل وا كلام 4 هروک ذم لابج نیدلا باهش



EEراعلا تآ مع 4  
— 

 وا السا یه زع توروشود تصرف یدصعء

۳۹ 8 

 شدا
 4 یدیشعا مادعاو ضب ید ندنکیدلیا سح ا

 یردج ن ماس نالوا یرادمح روغ هنر كنا
 رادیکح

 یراوس “داب و مايو دعا ییمامتا لدې یردارب هدود] وا

 طیص یهنزغ هلتع نع هدنمهنس (۵4۳) هلا ءریثک رک اسع

 ۱ ینیدالب وطهدار وا تولیکح ه ده د الب هاشعا رز ندنکیدنا

 1 یودنناب كروس ۰یدلیاتدوع هه رغ هللا ریطم دونخ

 ۱ تاشءارهم الف و مداح هم ودنک هد رهاظ 4 ها رکسع

 واضتا هی ودرا تهاشعا رم یزکسع کلم روم ہد رک دک

 لوص ولاب هب ه زع هدرع رج یس ھم (ose) هاشما رم هلکعا

 .یدلبا بلص هلا تعدرد ییرزوس

 ندنعددحان ورد عادرب قح هلعاص هراز وع هدام و

 هرخ الاب هب راحو تم وصحندآ ناب رح دی رلا را هل رب ون زغ

  ردشل وا دتع ردق هنضارقنا تنکتکبس لا

 یلع وا هنر ردا تاف و واش فمش )4۸( هاشءا رم

 ۱۳ ۶ نام یرایضخ روش دم
 ندنکیدلکح هاتسدنه هاش ورخ كردا املو طض



 ¥ 31 بانک یعکیا ۳

 دهاشءارم ندنفرط رج“ هلرسهطسا و ییرعمهر یعح هلوا

 4 رم هلا ڪس هرشک یابا ده هاما زر + یدلدا يلب

 نوحا رابخا یتفیدل وا هدکلک “برقم هدقدلاق هفاسم زا

 ندکدلیا تیفیک ضو تع نع هتناب لر بويل ورايا

 هدککل رب یسیکیا .یدلیا تدوع هنناب تكهاشمارهب هزکص

 قد هدکدشلیا هن زوک كهاشمارم ندقازوا یاطلس

 .یدالشاب هکعا باتش هرارف و باهذ هفوخ بولیزو

 بک وم ندنغید.هل وا قفوم هنی.ات هللروص ر چ2 برقع
 لوخد ه هنزغ ناطلس هلکعاتیفیک ناب و تع نع هناطلس

 شع ا ٹبشت 4ب هلا زا یو هاشم رم هل ر وص ه راحت و

 ندا ۳۹ ندر ومع> یعودنک هاشمارم هدلاح ییددل وا

 یهیدنل و روذعم هدکمالک و ییفیدل وا تارابع ندف وخ ۳

 دیک ات ییالاخد . هنفطل كناطلس رار هل زاعشا اباوج
 E هلا لر ههاشما رم دن یه زغ ناطلس ندند ردت

 ۰ یدارا تدوع

 هدنسا را نیس ن رع یرادم یر روع طا هاشیها رم

 ترابژزیهاشا رم نیت ن دم و شاوبعوف و تره ام

 هدک دنک هب 4 زع نا الاب ريظع تیعج رپ ھل د صوم

۱ 
: 



 تعا كهاشما ر ٥ هر نا ل ره ناظم

 ۱ لول هدهروک ذم د زار ردف هتف ول وا «یدل رد وف و اط

 رس ناظاتس *یدا شام وو وا ةيطح ةن . را دف وس

  بیدوع نك هرکص ندقدلاق هدهن رغ رد نوک قرف

 ۱ ۱ ۰ یدلیا

 ا رک نک داناو مس
 هدار وا تدم هامر و البتسای هنزغ رارکت هل رکسع رسا

 الا قوم هدکدنا رابطسا نو يس زا تداقا
 ۲ دشراغاط ( ناتسناقفا ) ناناغوا هاشهارهن هدنرقت لرکسع

 یسمنلاها نان اغ وا هلکعا تدع یر Cs را ےس .یدحاق

 ۳20 * رلیدلیا ےہ لس کشم تو و ط یهاشت الرا

 هاشمارم هد هدا راد A 1 رک جو زن اے رم

1 3 

3 
3 3 

1 f. 

 مادعا ه دان هس (۵۱۳) ۰ رکص نددلآ ندن زالا اضرالاب

 ۰ ردشعا ن رفد هدنس هب رب كن ردب و

 تعاط رفت هر نا طاس هاشمارهم هدنس هنس ۸

 ندزو و" ندنکمدلیا نا EE AEE هباناعر جو

 ناطلس هود وا خلاب هرکس ناطلس در نر رابحا نالبات

 نوجا حالصا دوخاب «دخا اب یهاشمارم «هیلاراشم

 وع تلط هاشما رم هدفد را و نقاب هب ه زع ۰یدتک ه هن زغ

 وع رهظع هسیا رولک تاذلاب بودیا عرضت ضرع هلبا
 هرم اس ج هفت 22 روا یا و و ¥ ۳



 iS ی می رگ

 ¥4 باتک یعکیا

 لضفاوا یسلاو ناتسحم نانلو هدنحاشح لوص

 یک روم هن رارزوا رالف رازادناربت هليسادنام وق

 بوک روا رالی ۰یداردا وا لیف وب رز بوردغاب یرلف وا

 كهاشنالسرا یمازجما كرالرف رايدر وچ 4 ورک ییرازو

 یمودنک بولیزو یرکسع هاکعا راد هد قلا

 یهاشها رم هلالوخ د هب هن زغرص-ناطلس و رارف هناتسدنه

 ١) ۰ یدابا سرلحا دم وک رب حس

 ه هنزغ یراهسیفن لاوماو نازخ كنيکتکبس- لآ
 لهاشم رم ۰ یدا هد هعلق رب تا و هدف ایی حرف ز وعط

 هد هعلق وا هلل رها كهاشنالسرا نزاج ندنعانا هلرس هج وز

 یغیدلزو كهاشنالسرا راتسویحم «رایدا سوبح

 هب راخالب هلرساطعالاوما هن راظفاحم هعلق هدن رلکددشیا

 تیا رک ی هد هعلو ۰ رایدردتا اس هر“ ناطاس یدعلق

 یکنا هدنحا لاوما وش «یدیعو ییاسحو دح كلاوما

 ندو نوتلا و جا حص مددع شب لتي مه رد نو.لع

 نوتل آ هک زوبج وا كی ؛تخن ددنع یدب نوا لوم
 هددعلق ۰یدلیا ماتغا رج ناطاس سپه «یدا راو

 یرلهح وا شوک زوک رم هن رارا ود كنهرامالا راد نال وب

 "یدتیا عنم ناطاس ۰رایدنسا یهرابوق یعابنا كناطاس

 لد ناظم ق وک هدعن كدا هر



 هام را لغوا هنر هدنناف و هل وه دم ال.

 . نیشقا لی ینیرایضب كن رردار هدنسولج ۰یدبا یزق
  ندن را ۰ یدردتادنم هملق ه رکضندک دتا البم هباع هلا

 اد رس ناطظلس بوجاق. هللا تیرقترب هاشمارهم

 : هذخاوم تهاشمارهم هر ر همانتعافش ناطلس دا
 ۳۱ ا قدهاخندامرا سلا رظف فرص ندنس
 )٩. o) نیم ناطانم ۰ یدم ستم وک هننهانمه هاشذ راس زا

  هاتشالسرا هدکدرو هرز وا هزغ مرد هیت

 ` ییسءدلاو نان غ كونا ین دز زاها
  هدنقحیراردار نکل «یدلیا لاسرا نوح وفع بلط

 3 یمهدلا و یار ندهد دش تالماصم یکیدربسوک

 1 :لرصس ناطلس املا راشم ندنفیدل وا ریکلد ندن-ودنک

  ثیاکش ندنلاوحا كهاتثنالعرا یلغوا هدفدرا و هناي

  هلرکسع ناطلس هلکعا ارغا هدنملع هاشذالسرایناطاس و
 1 کش دم كی زو وا هاشنالسرا هدکدلیا برق هه زغ

 ۳ توفح وشراق هلا ودرا رب بک م نذلیف ین رکاب زو و

 اه راح هدنمارعص دابا رهش نال وایدعب حرف رب ه 4 زغ

 1 ۳ ناسا یر ءو یکهدرازراک نادم كرالف ۰ یدنالشاب
۲ 

 3 كر a دراو ه2 زد ر , قجەزو یس ودرا | کش



 ۲: باتک یصکیا

 عالق نانلوپ هدناتسدنه مهار ا هدنس هنس (۷۲)

 هب راع هلان روصحت و هرصاحم یس هعاق د وجا ند دنیصح

 یک ر E كن رفص هروک دم ةا هرکص ندهدیدش

 هد رک ص ندنو .یدلیا طیض یی هعلق هلا ناقل قو

 نایلوا سیم هنفالسا هدناتمدنه ردنا ماود هاحوتف

 ۰ ردٌشعاتدوع هب هل زغ طب السا ار یعالف ضد

 . رداکد طوبصم یر رات كنمهربخا تاح وتف

 لردبا تافو دوعسم ن ےھاربا هدنسهنس (4۸۱)

 سواج ینا دوعس دعس وا هلودلا ءالع یلغوا هنر

 بول وا ءاشداب رب خاص ؛نیتم ییآر "لقاعمهاربا «یدلیا

 «یدبا رازاب فیرش فر هدونس هلیس وزاب لا

 هب هکس ردنا وا رهتسا سن ددم د وعسم ثالع

 یدایادادتا ردو هنسهنس o) ۰۸)ییءوکحو اطعا ماظن

 ۰ یدیا يتم تیاغب .ردشاوبع وفو نتافو هدهروک 2م هم

 لو" یر هک ندنکیدلبا صرصح هنن دابع ی هط وا

 هندایع تویک هسلا ص وص هبارعف و روناباق هب هط وا

 هتعرف ماد ثیاعر لاوحا ۰یدا روا وا لوغشم

 یلاوح اكن رلیدنفادءبع "كن راهچ وة نا ود 41 وا یعاس

 هد اعا رح یا ع ها ا ی ردنا هدافا وق

 * یدبا روالو

N 



 ۳ > E اب سر ار ی ای
 3 ات ی 7

RRی تار رج  

 ا رق دورو تنناعصا هلتعاهثو تلا بولا ینعلق
 واو صیلح یسودنک ءدکدلک ییاهصا هلا هعفادم

 رد شم وا مادعا

 3 نداید هدازخرف هردص ندعدلو نا ندا داح و 8

 | ریقح یبا ادو ربک ذت یتوم تقو ره بول وا ضراع ترش
 تاف و هلتلع ما وف هدنسهنس (4۵6۱) «یدبا روهدا

 ۱ ۰ یدابا

 3 .ربهظ دوعس ن متها رب یردارب هرکص نددازخرف

 «یدل وا رادم»> لبا هلودلا ۱

 ِ قوب دواد یریما ناسارخ ردق هنامز كی*ارا

 رول وبعوف و + راحو تعحاح هدنسا را واک هب زع هلا

 زواح هنکالم كن رکیدکی دشا دواد لا ےھارا «یدیا

 / ۱ رد وا دقعنم هلاصم هرز وا كماغا
 ِ E ههاطر ند له رضا هدن ف )1)

 ۰ 1 نام ءا مالا ر یسع نانلو د اک تفاوت

 ۲ با یار نرکسنیک دنا رسا نیناغع هلا موعه هنرزوا
 ۱ مارا رکاب یکرزوترک لارج هنر رار
 ا لا ناو بین یراجیاهس ناکلب ن نیکتشک
 "یدللیا صرت



 ۷۳۹ بانک یصکیا

 بزر ل2 وعام ناطلفو ما دعا هرکس یک ا یسالوف

 ۰ یدتا جوز _هنسفن ارج
 یلرغط و مایق اقفتم تلود ناکرا هدنبیهع هئداحو

 هاد وعام اطلس نانلو سوبح هدنر كژهعلف هلبا مادعا

 هتنطابسا تک و تلح یدازخرف هلودلا فیس یلغوا

 ۱ بيتا سالجا

 یخ رخ نده ونزغءارما نالو یا و هدنلاعا دنه"

 شززسوک هرّوم تم هنل وصح كمارف یک هدنملع ثال رءط

 دیش ادبع بولک هب هنزغ هرکص ندنسولج كداز خرفو

 مادعا یرلنرنتموک تقفاومو تنواسعم هلرفط هد نلت

 ۱ ۰ ردشم دنا

 هل رکسع نوا الیتسا یه زغ قوس دواد هدانا و

 هدواد ابرح و مایق ه هعفادع یخ رخ هددسیایدلیا موصه
 دنززوا ناسارخ هرکضندفدزّو یتیرکسع كردي هبلغ "

 ه هعفادم غراسلک یشویطا ریما ناسارخ «یدردن وک زکسع

 هلرکسع یاسژورو مزبنم هده رام نالوبعوقو ت وچ

 هدکدل روئوک هناا كداز خرف نکیدشلوا روا هدکلرب

 هلی اکا راتعلخ ارسا راس نانلو یماحورو 3 راتناک

 « رید) دنا قالطا و فرطات

 هلا قافتا هنلتف ینااع كداز خرف هدنسهنس (4۵۰)



 کک ےک ا مش هوم ی 1۹

 4 ززوعط یرای د وم بم
 e ا

۲ 

 - تیاد قو ا و وا

 ام سدج ا الف د عقاو E تیا هلا

 ناب هیتر البا تعالی ضرع ۱ یسیه ا

 سولح هتموکح ر ( مه هش رادیو راز 3 لک هدقد را و

 ۳ هایم تی بعلم لرب 2 لاج بودا



 ۲۳۷ باتک ییا

 هدروواها دود د نوک جوا نداصصادرع نکیا

 تعاطاهدود وم ی هلج لد زاد بقاعتم یو ۰ یدم هل وا

 هوو نددود وم نا ه دب را زع هرو وس رد کتا

 لد ود و» هال (tro) .یدا رارو هل وا یهاذ

 نالمرا بلا نعواودواد ناتو دانا را
 ۰ یدل وات ولقم رکسع هد ننقاق ر بحاح هدن راک دابا بتبرح

 اد ودوم هرازغ یکهدنالو تهد هه وور نس

 .یدلیا هباغ ا یرکیع

 قافئالاب یرلیضعب كدنه لولم _هددموقم هنس هن

 تاع کف مالتا کە دلا وح وا ۰ ريدا اه رص ا یروواها

 دادءا یکیدردن وک لد ود وم ناطلت ه رز وا یر هناعتما

 ید ر كن هه وفرم لولم م 2۰ ندعالوص و كن رکتسع

 صرع هد ود وء و ۰ یداکح هب ورک هلا ر یروواها

 9 ندک داکح هب ورک هدب رار د ۰ یدلیا تعاطا

 علف و لوخد هاب د زد ر, ندرلثا هرم رسا اع

 یراوس كبشپ نده دنه رک اسع هدکدلبا هرصاخحم یر

 ےاست هنن رکسع السا ییرا هعلق ناعلسالا هدا لربشع و

 را روم یارسا رشت رشد دوج و» هد دعلف وش ٠ رددت أ

 كکاد یصکیا هرکصندنون نیس رک اع ۰ یدل رات روف



Eوبعلا تآ م 9  

 aE ٠ ے> رلادرع ۰ یدزردنا مادعا یی رهدازع

 .ردشل وا تعالس رهظم ندنعزدل وا فلاح هن ردارب

 نوح وا یک تابع هر و نم هنس دود وم ناطلس

 یرمصنوا یریزو كنماباب بولوا لصاو هب هنزغ یوک.
 تقلم ود هلودلا اشو «یدنا بصد رزو يس قا

 ۰یدل وا

 كلولس هلدع قبرط و مارلا تربس نسح هبلاراشم

 SE قوس ۰یدالشاب هتنطلس روما هرادا هلا

 «یدباشعاالبتسا یب مد ندنو د واد یردارب تار فط

 هده ونزغ تعوکح هلیکولس نسح و تنطاس كد ودوم

 یهدن نا یسلاها ةاره ندنکیدنروک دیدج شدا رب

 هظفاح یاره هنمان دودومو خیارخا ندنالو یرازغ
 هلکغا رارقتسا بسک هد زغ .یروما ؛لدودوم « ریدلیا
 قح هل وا زارمحا بج وم هعشب ندنس او ؛لد ودحم یشادنرف

 ۰ یدلاق شارب

 هدست هم :ES روا یدودح دوعسم ناطلس

 هژلرکسع و مایف هنفلاحم دودح «یدناشردنوک هناتسدنه

 دودوء الیتسالاب یال هلیرهش (روهال) روواها بواک

 یدودح لد ودوم «یدلیا مادفا هنعج رکسع هدنملع

 هرزوا كا ه راع هلرکسع یکیدردنوک نوجا ليکن



 A ی یعنکیا

 2د فسا ت وا دوخ لع ناو کتک ی تو
 ةعلقو ذخا ناخ كنساباب هلبا هلرح كرد قافا هدنلتف

 هب دعاق نورد هنار الات دزو ےس ا هل د٤ رغ ههر وکم

 .هلدح ناطا م تیفیک  «رایدطبا لتف یدوعس و لوحد

 كد وعسم نالیلس توا وا فسا كب هدفدل وا یعوعسم

 هدازع یزکیردب» هدودوم یلغوا ناو هدناسارخ

 تیلوتت كسلع یلغوا كدنواشوخ ىلع هلا فسو

 «رلیدشا مادعا نزرسعل وا ماضر مب نوا یس هنا س

 مقر باوجر هناضزبمع دودوم یدزای بوتکمرب هدنلام

 تلعنمیا | واظ نذلا هيس و) هد ارم كن همانا وخ

 ند eR (نوبلقني

 قرط رکسع ندنهدل وا لئاز ینه لد ناطلس

 هد زار بدر و شب را "ی دانا “هلاطا هاباعر لاوءا فرط

 «رلیدلیا باکترا یعونره كغلانف رار هلن مشنا»

 ندک دنا نیل وتعم كنساباب دوعسناطلسن د ودوم

 هروک ذع هنس بوروت هنرزوا هنزغ هرکس هرکص

 دج هد راس نالونعوفو یوک یصچوا كنابمق

 یصخو دجنا یلغوا هلا یمودنکوآ مزه یرکتسع و

 ۰رلیدلوا " روسأم دنواشیوخ ىلع ناو یجب نیکتشوا
 هل اب ادعام ندی لادم لک: "یرلن و كر دودوم



 اوهعلا تا سم 9 ۲۳

 3 ووقص 0 نو-م" و ب۶ نع هد مه لب دصعم یار

 هلبا را k4 ىب نيک تش ونا ندا را هرکصندکد تا

 2به هلبا ۳ 4 یس ەز = د وعم نلت وا قافتالا

 رادمکح یردارب مو وک تی وا كن رخ الا سم هد و ره

 مایق هکشا ذاا رادمکح اناث ید هلودلا لالج قباس
 هددسنا ید-هرتسوک اص ریور ردقن ره دو ۰ لیدلیا

 هک رمد ردنا: لوق هندودنسک یبم وکح رابجالا

 د وعسم ناطلس ۰یدبا هدنراقافتا هرباد كرافلاخع یڑکآ

 یدل ر کو زا لبا عاب | هدنناب

 بویلماب هه رح لیاعع هلرافلاح هلا ةد زج "هوقوش

 ناطلس نکل «یدلوبعوفو هلناق» للتدش هدننب نیفرط

 هکر عم تویمهدنا هبلغ ندنعتذل وا تا هدنرکسع كد وعدم

 هلا ناما هرصاحاب «یدناباق هنناخ هاکی رام یکه دن را وج

 دوعس دم هل ودلالالح ۰ریدرافیح ندناخ نس ودنک

 ردنا رادتخا تماقا هدهرن ریارب هلا مظعت و تعرح هدنوح

 ناطلس «یدلیوس تج هلوا رهظم هن هءات تیثما هسیا

 ازرع ندنکیدلبا رابتخا یتعاقا هد هعلق وک د وسنه

 ۰ یدلردنوک هاروا

 وال فج هان دو تها ىق راوما دم
 یمهداز ۴گ دچا ندنعردنا رب هدن) القتسادب دیا لغ وا



 و باتک یھکیا

 دوعسم ناطلس هدهمصو «یدلیا جوزت یییزف كنیهوک

 هلا زا ینایصع كنیکلات دجا نانلو یسیلاو هدناتسدنه

 :یدشسوک تفلاح اطل اراد هدکدنک هدنهنوحا

 ارخ وه اليتم الاب ناتشربط وناحرج ًابرح هدنتد وع ناطماس

 هدعاسم هنکلم «هداما هنا هنرزوا یتلاخد كناراد

 ۰ یدزنسوکآ
 دوعسء ناطلس ردق هنس هنس (۳۱) ندنسهنس(4۲۹)

 .ارخ هت ا عیاق و ندا نابرج هدنرلارا رليف وولس لا

 ۰ ردروک ذم هد ناس

 ثلکی لرفط یقوحس یدالب رهلاءاروامو ناسارخ
 وک ذم دالب دوعسم ناظلس هرکص ندکدکع هتسالیئسا دن

 تدوع ه 4 زع هدملا ون )۳1( توا وا سوم ندهز

 رکسع نالوا. مزهن» هدناسارخ هلا یشابوس یرکسعرسو

 جارخا ندناسارخ ی هقجالس هلبا سبح .یتسارعا كنب

 هلدودوم یلغوا "یودزا یکیدلیا بيتر اددج نوچا
 .یدمهلوا قفوم هشبار مداها. یدردنوک

(er)یدوادیشادن رف نانا و هررلب ٹاک: لرغط هد  

 تکرح هدکلر هلبا رصنوا شویطا ریما نوا لیکن

 لاد هل ودلا لالج یردارب هرکص نوک دنچ ۰ یدلیا

 هیفاک رک اسع هدنراملع هفج الم نا ڪس الار ىس ەننزخ



 .. وبعلا تآ رم ِ ۳۷۲

 ۱م (4۲4) دوعسم ناطلس «یدارارویل وا یلاخ

 ۳ و لک یسیلاها هروکذمب جاو :هلیقوس:رکسه
  بلص هدنراود هعلق  بوردتوط.یشون رهش یرادسمح

 ۰ یدتا

 ۰ ردشقب | حق یرال ع ضب ندندالبناتسدنه هد(4۲۰)

 ۔رفو هل ودلا ءالع یرادم*ح ناهفصا هد هم وقر هنس

 .اطاسو قافتا دقعهدنملع دوعس«ناطلس جواد من داه

 یکیدلیا قوس ندناسارخ هلدتفافر یودملا لمسوا كن

 شن سوکت اب یلیخ نیفرط + رایدلیا هرات هلرکسع

 اهزهنع هلودلا ءالع بول وا لوتقم داهرف هدلاح یفیدلوا
 «یدلیااصلا هلابج یک دانی ناق دابرج هلبا ناهفصا و رارف

 بودا لوزا هنسهیحات جیرک یرکسع كدوعس ناطاس

 هل ودلا ءالع هدک دلیا تعاطا تلطندهل ودل ءالع لهسوا

 .ءالعو الیتسا یناهفصا لس وا ندنکیدمریس وک تقفاوم

 روش ےکح : ردشعا ام یو را هنیزخ یکهدار واكن هل ود]۱

 اع وش «یدبا هدندخ كنهلودلاءالع انيس ن یلعوا

 بولیروتوک هب هنزغ هلا ذخا یرلباتک هدکنا هدنساننا

 ۰ یدلن وق هب هناحتک یکهدا روا

 یرهجونم نا راد دوعسم ناطاس هدنسهنس (4۲۰)

 راج یرکسعرس كناراد هلبا اقا هدناتسربط و ناخ رح
- 



 ۲۳۱ ۱ باتک یصکیا

 ورو لو هولا رفا نوک نکرد

 كن ردب و تقلت ود:هلودلا 'ںیصن ہلا ۔س ولج یا رکج
 نسحن .دجانانلو سوبح وارن د هنس نوا نکیا یربزو

 «یدلیا هماقا هنارز و دنسم تو راقبح ندی یی یدنعت

 راسو فارطا هدقدلو رارقتسا هدنموکح دوعس

 ضم هلدلاسرا ارفس ندنرفرط كولم ناو هد راطفا

 ۰ ید)دبا تنم

 هرکص ندکدنا تدوع ندناهفصا دوعسم ناطلس

 یروینادنمه ًابفاعتم و یاهفصا هن هوک کن هل ودلا ءالع

 :یدیشزسوک زواج هلا طبض یدالب ضعب ردق هنرهش
 نر تکی ها ضرعت هد الب ید لرهجون«ن ناورشون

 رار هلتعا-طا و تسنمضع هدوعسم ناطلس ناورشوت

 قوسكناطاس ۰یدنلو هدهناعتسا نوه هظفاحم كنکلم

 اع انرک نیس هون دال کلا ورشو کیم تا

 دم وق رة نسو «یدتایلست ها ورشون و عز ندندب هل ودلا

 منم کنار هد وعس» ناطلس هدر دالد نارکمو ريت هد

 ۰ یدل وا

 هنن هنرزوا هلودلا ءالع هدنسهئس (err) ناظلس

 ۰ ردشعا هبلغ ات رخ لردا قوس رکسع

 نده دنف راص هنجاصعح ناسا رخ یسیحاو مه و ه واس



 رهعلا تآ ۳۳۰

 ٠ ندکدتا یالهسا یبسانم هاروا لا .مادعا یبرنالوا

 ۱ و اا مغ هلودلا لالغیرداز كص

 كاتا یدسنک هدهبطخ هزز وا كعا تعانق هلا دالب

 ما هطلخ» هلودلا لالح ۰یدلیا ساغلا نفق وا ىد

 تندالب رواش و یر یهدنلا دوعس «یدر و باوج
 هن الداع تالماع كحهدیانونع ییلاهاو ماود هنطایضزا

 كد وعد هلرکسع دمع هلودلا لالح نکیالوغشم هلیذاحا

 شوی اةهدقم ینکنکبس ی فو یسعو مایق هنملع

 نک رس هناوسیح ید تا تکرح ندهزغ هللا ذاصا

 «رابدلیا ربطت هاکن و قلخ ندنکیدش ود ینیراص ندنشاب

 شات نوتلا "یسیلا و ناسارخ ندنتموکح نایعا كنرد

 دات تضمن هن دا لالح ود « هل و ه دنماع كردار »

 دایانکت هلودلا لالح ۰یدهن هاکد هده سرا یدردنوک

 تیک یصج زا تماس ناسصعر توراو وهما

 نا فدسو دنواشوخ یلع بحاح نکبا لوغشم هلترمشع

 تعرس كردا سبح و ضبق یدحقافتالاب هللا نیکتکبس

 كن رذارب هدکداک د وعم رايدر دل هدوعسم یتنع نع

 یدنواشدوخ يلع نرم وک تنایخ is نکیا ندن اهصا

 ۰ ردشعا سیح سوو لتف

 - یداچس یس هنس (err) د وعتسم ناظاس هما راش»

 هل

< SS نا FT 



 ۲۳۳۹ باتک یجکنا

 یرطرهو العا هایلع هحردر یناشهدنسارا اید لولم

 7 یک ناتسدنه نالوا یو هناتسرب مانصاو سوح

 نیم 7 هللا هلل هک ءالعا ٽهڪ تهج ا ےلقا

 .هلج كمالسا دالب هدنایح هلنهج یکیدلیا احا السا -

 دوشم هلا نارکشو سددتفن راظنا یمیلام ناش هدنش

 "هلج هدفد) وا عياش همالسادالب یتاف و رخ یدل وا

 "قتسهمانمش یس ودرف .۰* یدل زا يطع نزح "یداب هن دح وه

 هل سد هنا مات كل راشم ناطلس یک رات یتع

 شدردباب یروک مسجر هن رز وا نوع رېن ؛ردشهزاب
 ندنراک وم لا كمالسا وام هك "دخ ه هیمالسا تذايدو

 .دیلع هللاهجر «ردشش و د ودعم

 هدملب کل تفو قدا تافو هلود-لا نیم
 ندنتافو «یدیشعا تیص و هد یلغوا كجوک نانلو

 .لالج و سااح هتم وکح رب بواک 4 هزغ دم هرکص

 یدل وا بل هلسا ودع هلودلا

 ۰ یدنا هدناهفصا دوعسیلغوا لوس كنەلودلا نیم

 هلا بص یلاور هاهفصا هی دیش ییتاف و ك اباي

 لردا نایصع یسیلاها ناهفصا ۰ یدک هاسارح

 نودا وع دیس اردا وارد ا
 داف «یدایو تدوع هناهفصا هل رکسع هد-فدلآ ربح



 ۱ رهعلا تآرم ۳۳۸

 اتاما تردا ضن او یهوعتبم
 مادعا لتاع یکیدلیا هماقا هارواو مایف یلاها هدک دابا

 :زدشعا اعا ا یناصع هلتع نع هاههصا هلی «رایدلبا

 ۰ یدل وال وتقع ناسنا ردق كغب ندرلفلاحم هدرله راحت وش

 4۲۱) یدو یسیلاو یرو یلغ وا هلودلا نیم

 4 ردنآ ءالع اقاهتمو یادم بورد وک هل رکسع  هدنسفذس

 هل ودلا ءالع تودا طبض یتناهفصا ندند 2 وکاک نخ

 ندو ینب نوحا یسهداما كلت ی هو

 هادوعسم هلسافو كنهلودلا نع هدهرص یکیدایا هناعتسا

 تدوع هناهفصا ندنغیدلا ید رح نیاید هاها رج

 : ردشعا طیض یتکلمو

 نانلو هدناتسدنه كن هل ودلا نبع هددم وفم دنس هل
 یسر كناتسدنه هل رکسع كم زو نکالا ندجا یثات

 .یذلبا تدوع هلا هرثک معاتنغ ردا ارغ هنو رش
 (4۲۱) یونزغ دو ناطلس هلودلا نبع هبلاراشم

 لانا نوک یحصتج وا یمرکی ت.نرخالا عبر یسهنسس
 زاوطاو قالخا «بهذلاقنح. «ردشعا تافو هلیضرم

 قوا تناتتسلنا قا تاریطارشک بناه ندو
 ۰ ىدا. الج بح ؛قتع

 یهداعااقوف م نالوعوف و ه> 4 .لح توازع



 ۳۳۷ .باتک یصکیا

 قج هلوا وع ندنرافرط رایدنهو هلام هلرا وک بول: را و

 کت انس رد كم یللا هلیعوفو هعفادم ردو 4 هج ردرب

 رثاراتروق ناح بول وا لود تەك لوئعم هب دته

 هند هعفاد مو "ته كتو ابا اجلا هرالحم كك وب

 هلا طیض ی هاش و یهعلق هلودلا نيم نکردا راظتا

 كناتسرب تب یییرا هچنرای هرکص ندکدتا هراب هراب :یتانموس

 ااو قارعا یا و افلا وش راقب هنر هتغوع راظفا

 ۱ ۱ ۰ یدلنا

 هدننصم عارذ جوا “لوط عار رد شب تام وم <

 هناحص+ ینبدل وا عوضوم ۰یدا صر: لوم ندشاط

 لا یھ یاب باح: و ان عصم هدش ورد

 یه ۰ یدازاو هددعصم مانصا ددعتم همش ندنانم وس

 1 ۱ 0 :یدانزا مانتفا
 هب هل زغ هدنتم هنس ;(rv) هدزماتخ كن رفظقب /واشد

 «یدنل وا تدنوع

(r)طب ییدالب لجو یر هلودلا نم هد  

 هینطاب نانلو هدیلاوح وا هرکص ندکد تا ظبض ۰ دما

 ةف سالف نالوا راغم ه هند دافعو ليك ناس هافلاط

 یرلباتک قلعتم هو ماکحاو لاّبعا بهاذع هاب بانک

 یلغ وا هشدالب یر هیلازات دم ۰یدلیا قارخا و عج



 ایم 75 هرات :ایروا و TES نيە زم» .یدلوا
 رايد رل وا یتیرفدل هش هلتعس ندنږلهقرا مالسا لها

 هب هن زغ هل ودلا نیع هرکض نی مت رب لاک ودون و

 ازع رب هباتسدنه هدنس هڼ م( ے) و ۰یدلنا تدوع

 ORE |, 2 ءىدنود ًارفطم بودیا ید
 تام وس نام دنه ه هنس هنس (4۱>) هیلاراشمناطلس

 وغ لا دریدنه ۰ ردشعا تع نع نوڪ ا چ یہ دعلف

 مانصالا نیز هدنن ورد هءلق ۰ یدپا هددعلف وش ینا

 «یدیا راو نص كور هلیمان تانموسم هرزوا قلوا
 :هلرص و زردا ترایز ینص.وث هقدلوبءوقو فوسک
 اترو هدنداعتعا ردیدابع هانموم ید و رزح

 ۱۱۰ ۱ هات نام وترس امیری بی روھ
 ید هدرکرلکب ندنانم وس تو كءراعا لها ,راددنه

 قارجا یاب و احا نانموس هدنرفس وش هلودلا نیم
 ٠ هدهار یاننا مالا لها «یدا شب نده غ نوچ ا

 1 | هتانم وس هرفهرف یرلت نانل وا دافتعا یرال وغ هرو كنانموس
 ۱ ةا همدعم .ندرنردنه هادی وس »ید رارو هدیک

 1 هددلج و رکسع كب یعرکی ناچ وشراف هرزوا قلوا
 1 ی ۱ ۰ یداز و

 ۱۳ یا ین ی وکر هی



 o) باتک یعکیا

 رایدلیا ماود هبرح ردف هب دا وا وع هلما# رانالک

 .یدنل وا طبض یسهعلف هورش افاعتو هروکذم هلق

 كن هح وتفم د الب هل ودل انیع هرکص ندم زوک دغ تاک وو

 لاوءا ردنا تدوع ههلزغ و بانر ییسهرادا سما

 .ردشغا اشنا فدرش عءاج كوب رب هلبا مان

 كناتبناغفا هدنس هنس (4۰4۹) هیلاراشم ناطلس

 هرکص ندکدتا وا یتسالاها نایلوا هدتعاطا ةه راد

 هد هقناس رافسا هلاروبع ییرې ژناغ لردېک هناتمدنه هن

 یک اوس .یدل ورايا ردق هرار نالوا شمام هلدیک

 کیدا لا هزرل هلت شهد ییاتسدنه رابد یسهب دا

 | یکولم ناتسدنه هدنرفس وش كهلودلانع هلتهج

 ءاراو تیاعرو عرکت : ضع فرطفرط هلره ده رغا

 متد هعلق ددع نوا هدهمفد و ۰ ریدلبا تعاتطا ور

 « یدنل وا

 ادب د ودعم ندنمظاعا كن رارادم4 >ناتسدنه هدرفسوب

 ددع(۷))هداب دروع )1۸۰ ۹ 2 ویا هاچ )1 ۰ 2

 ندن رله زمه ر اس د الب و شع ابدت رت ود را لو رز بک مندل یف

 وش .یدیشلیا قاصلا ه ودرا وش ید صاصا قوح

 اف نوک .یدرو هنرزوا هلودلا نیم هرو

 رام رات a رارفهارمزاع یم ود ب ويمه دبا هب راح

۵ ۱ 



۱ 2 E 

: ERE چو 7۳7 REE ین وا دل 

 ا بولیژو هلیسمهناریلد تامدص كاسم “ركام ۰

 هدوص یژکا بوتاخوا هقیع رې یهدنرلکوا نکردا
 هرکص ۰ یسفجوز ادا هلرتأت لاک دنعلک یا

 ردشء ردل وا یسفن یدنک .

 .یدیآ راو مانصا قوح هدن هناحص كنهعلف وش

 یرلفدالب وط ندنراززوا هروک دم مانصا كمالسا لدا

 شلواغلاب هلال زویچ وا كيبشغ زوت!یرادقم كنوذلا
 *ردشلدبا مانغا یجدتارهوحم قوج ندنرارزوا راتو

 قارحا هرکصندکدلدبا هرعت ندایشا نالوا رادعرف رت ٠

 ریدنل وا .

 جونف هدقدراو نقاب هنرهش حونق یرکسع مالسا

 هوا كنرم ( وناغ) كنک بوغار ییعلق یسهحار

 یءدنرزوا روک ذم رنو یون هلودلانیع ۰ ید هنفرط
 ردق كی نوا هدیلاوح وا ۰ یدرب و یدا السا یرا هعلق

 هنس كب زو كرهنامب وش رلیدنه هکیدا راو هلا

 رادتیت یکه دن -یدبا راردنا داقتعا یتفیدلبای هدنفرظ

 قارحاو تیر یسیه هرکص ندقدنلوا مانتفا ایا

 یدلدنا ۰

 4 هعفادم «یدلدنک هناس عفو هیهار هرک ص ندن و



 ۳۳۳ باثک یجکیا

 هدد كملا راشم ندنف رط هللاب رداق ی ءایع هفیلخ هن رزوا

 ص وصع روش و دیلق هنس ودنک یتنطلس اکا اع نانل و

 ۰ یدنل وا لاسرا

 تروص یمزراوخ دالب هدنسهنس ٤( .۷) كناطاس

 * یلامت هل اشنآ ردقج هل وا رک ذ هدنص وصح ثص* یس السا

 حونفو ریعثک نددنه دالب هدهروک ذم هنس هبلا راشم

 یللکر وکردق كب یمرکی ندرهنلا ءار وام «یدتک هن ررهش
 قاصلا هودرا نالوابترم نوجا ازغو بولک رکسع

 یکاح هدفدرا و نا هریعشک هتوق وش هلودلانم ۰ ردشغا

 لس یرهش ردا لوبد یمالسا ندو لابقتسا تاذلاپ

 هن رهشنوجام هدنسیهرکب كنيجر هروک ذم هنس «یدلیا

 هل دا النسا ی هع نوصح هلروک دم رهش ۰یداراو

 ندنرز وا هعلق تدوه تواب را و هنس علق كيد وه هلن دب

 صالخا هک هلغل وافداصم هتشهد هدقدقاب همالسا رکسع

 نوا هلدوه « رک نوک دتا ۳ ییراصالخ و ا هلبا

 تلاخد صرع هاطلس بونا ندهعلف یلاها ردق كر

 رنک نددنه نایعاو لوبفی رلتلاخد ناطلس ۰ رلیدلیا

 بعص رلو كحهذیک 4 هعلف وش ۰یدلیا هحوت هنس هعلو

 هب هظفاح تک هد هل رلظفا ندنف رط دنسک بول وا رورلا

 و لورب هصد ندتهج هعشِب مالسا لها شفا



 ۱ 1 تن 3 و

 قارحای ریه ۰یدا زا و مانصا ردق زونلا هد دملق
 ۰ یدنل وا

 : و لول ءاننا ماطر هدنمهقاس ثاپراجتدنه

 ت م و نیعت لا هن هیحات رب یسدرب ره ندن رلکدشالویف

 ااو یردلیا دارا یم هلج هدنم هن- (۳۹۷)

 . لب البا رارف هدکدتک هشرارز وا هلرکسع هل ودلا نبع

 ا هلأ لاخدا هءالعا مکح و اليسا د الب یکهدن راد

 1 ۱ یدلیا هماقا لاع ند.زرلما لها

 3 (:۰۷) ندتس 4س )ئ . ۰ هبلا راشم ناطلس

 د الب یک شات ؛نیدرانو ازع هناتسدنه تاعفدلاب ردو

 3 یفصرب ]وی دنه هدنرهش ندران ۰یدلیا الینما ییهمهم

 عضو هاروا لوا هنس كب قرف كغ وش ىدا راو

 هچراب هچراپ ےنص ۰یدبا راردبا داتتعا شوق شا

 ۰ یدلدبآ

 ره كناتسدنه دال نانل وا چ ندنبناح هل ودلا نع

 لضف باعصا نوما ےاعت مو ع نیم ناز اعشاهدنسیر

 . ةنرزوا یمظع تموشو شلدا هماقا رلهدا نداوقتو

 ۲۱ ما صاو سوح توالرا تیفالصا راوا هدناتهدنه

 ۱ . ردش) وا ناس لاها قوح كن ندناتسرپ

 خار كن هل وداانبع هرکص ندهر وک ذ. تاب رفظء



 ۳۳۱ باتک یصکیا

 .یدنا راشوط یزهش هزاورد هلتشاسء ی مالشا

 هلا.ح بوایزو ریدنه هلع وق و دد لاو هدنک واوبف

 كناط)س .یدلدا السا یرهش یرکسع مالسا و اصلا

 یرلیدنهرکسع یکیدتا قوس هنرارز وا رلندبا اهلا هلابج
 هرکصندک دا لا ی هم زال تاع الصا و لاصتشا

 راوص یا ندن ثک كرارومب نکرونل وا تدوع 4 هزغ

 .یدن) وا فداصت هناعداص قوح هاکعا نابغط

 وا یسبلا و نالوم مقا و هدنسا را ناتسلبا ز هی ادنه

 یا و لاها هلا لواس هدافتعا داف و دالا حوتفلا

 رح هب هل ود) | نیع یکیدلبا توعد هن داعتعا یدک سد

 هنا وم هلرکسع هدنس هنس (۳۹۰) هیلاراشم هدکدلری و

 ندکدرک رعطع تراکم هد رال و ندن رک لر وص رک

 ىك هیم هد تمواقم حولا وا یاد هر
 ۰یدناشعا؛لرت یرهشو لف هب دن رم ینلاومآ ندنکیدلس

 بولت یک همش ابرج ردا دانه هد اقا

 نالوا نیعم كنيااها هرزوا قلوا ناص یازج

 ۰ یدلدبا ه والع ر كب یرطب هن روک و

 ا یس عاف رک اکا ندندالب دنه هده: وق ص هنس

 ٠ رد دغ وا طیص



ENSریعلا تا س ۱  

 قو دنكو یلدرامش هنسيلاها دنه هلودلا نم
 قالطا لبا نیعم لام یلاسج نوجا قم ردتناط یتک.اکوم

 د سه هدر ثاکولم نالیوط هراساد هد هدا یدلبا

 یرلتداع یاصتع» هل رابدنه یسام وا لوبف توس

 رهظ» هب لاها لوب هدک دا تد وع لات ندنعبدل وا

 ۰ ردش<اقارحا ییسفن و شارت یاب هيلع ءان ۰ یدب هل وا

 هات دنه رارکت هلودلا نیم « رکص ندن رفظءوش

 رب دنه : یدابا السا اب ی وآرصح یل رهش دم وب ودر

 دام او داشتحا لیم هلا اصلا هربغاط یرانال وا زنم

 «رایدنل وا لیکن هلبا هبرکسع "هزرف-هر نکردا

 القا ارج ددم ینذالب ناتج و ناظاس

 تس «یدیشعا هعاقا هداروا ی یھ دچا یجاح و

 ندتعاطا راد یلاها هل روهظ لالتخا رب هد هم وق ره

 شعانصح هنس هعلف لرا هدفدل راو هنررزوا «رلیدقح

 .هحایذد رهش یمهنس(۳۹۳) هرصاعاب هدلاح یرلقدل وا

 «یدنل وا اعا ةاصع و السا هعلف هدنس

 ید رهش هطام نددنه .دالب هد )۳۹ ه) دل ود)ا نع

 هرشط قافت الاب یلاها نالو هد رهام ۰ یدلبا هرسصاحم

 نوک یعندرد .رلیدلیا ه راح ادام نوک جب وا بوةج
 هدن راک اتا لف رک هرهشهرکص ندود) ز و ۰ رد د) وا مز



 ۳۹۹ باتک یعکیا

 دای هلا شاباس ناسا هندن وظ اند هجراګ رات و شعا

 ۰ ردشهرا و ه هحردر قج هنلۆا

 هرزوا یکیدتا تقبس یرکذ هدنس هص وصح ثحابم

 تدمر لبا نیپس* دالب یک ناتسحه و ناسارخ هیلاراشم

 ةد یدک ندد ا یهروک دم دالب ردنا راه راح

 م ؛یدتا نالعا ینکجەدا ازغ هاتسدنه هده ز وک ذم

 بول وا عضنم هدیرلقاط یلاکوک ق وچ كب هنب رکسع نال وا

 هرهشنالسد هروشرپ ندندالد ناتمدنه هلا هيج هوقرب

 هعفادم لاح یرادم* روک ذم رهدش هدک دليا .هچ و

 یربخ یغیدل وا هدکلک كالابح «یدلیا لابقتسا نوجا

 نوا کرم ندنرلهدیزک لا كنیم اورا هی

 هن رز وا لاسح تو را E هقرفر یلدوحوم كيبشد

 مزمن یرکسع دنه هلرعوف و نیفرط ىاعتلا ۰ یدردنوک

 روس ام هدیلسم «یداباتعاج ر ندنتربشع ولها هللا لای و

 رر هنرن وب هروک هنرالاح یرلکوب كرایدنه ۰یدلوا

 زویکیا هدنوب تلابیچ ۰یداراردبا یتیم هت هدالف رادتوف
 ره قدموا یاتسور د ودعم ندا راد كم

 وتش ءیدا راو هدالف رر راد هدءدنن وب كس رپ

 یه ثالاتفاو لاجا یکهدنس ود را نمد هل رب هد رو

 ۰ یدن) وا مانعا



 ریعلا تآ ی ۳۸

 نضع هدار وا تولنکح هب دع)و زیور لیعاعما هب را اب

 لیعاعما : یدل ول هسصاح یهعلق هل ودلا نبع هک ءا

 نددعلق ندنغددالک | اك هبمهروت و هاب ی هعفادم

 راهظا هلودلا نيم هدنفحو تعارف ندتءوخح هلا لو

 یب هلتع نع ًاززعم لعیعاعما لردا تیاعرو تمرح

 «ردن رابع ندا ید یتموکح تدم ۰ ردشعا هاکتماقا

 ات (^A) به س دو هلودلا نیع

 ادا ندهالسا لول «یدروط وا هتم وکح ر سس هد هل زغ

 هدوتع تاذ وبشا هاشداب ندا زارحا یناونع ناطلس

 تاحوتف و ازغیعیدل وا قفوم هدنتنطلس تدم هکر دافص

 :ررتسوک یلاع كب یاش هدنمهزا ع وام

 .نع امدقم یتیالو ناسارخ ح و ریما ندناماس

 هژتفلاحم هشاس دهع روصنم ما .یدیشم ریو ه هلودلا
 یالوط ندو «یدلیا مایف هدادّر-ا ییهرو و نم رسد

aتاعوقو و بودا نارجتاعوف و  

 هدام یحرب ثالصف وش در رات عیاق و قلعتم هاسارخو

 «زکح هیعا 4 ی هدارو یراثګ وا هلغغل وا لصق

 كن دال ناتسدنه هدنسهنس (۳۹۲) هبلا راش«ناطلس

 ماود ردف هننطلس رخا تاحوتفوشس «یدالشاب هناح وتف

 فا OP TE ۱۷ فتو انا د
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 ۷\۲ باتک یصکیا

 ىشەلو شعاتافو هد) و ۵ ردص ندک دنا توت اهح وتم

 لا ىد ۰ ۷ وا نفد لا لقت هه زغ

 ۰ یدنا داهخا رشک لام هنانسح و تاریخ «لدام نی دام

 هيلع ةر
 لء اما ىلع وا كچوک ا هٌ وا ندنافو

 نیشد دنتسم لیعاعما هرکص ندنناف و ۰ یدیشعا تدص و

 ندنعی د زا اب هو رتا ی دن رج لا وما هد هسداید) وآ تەو

 ۰ یدم هل روک ماظتا هدر وما

 ل ردارب هلاف و نایاب دو ل ی ىلع وا وس

 دک دج تا ییکیدلیا یدص) هنافا رسا و سولاج كن

 راو هقاف و نس بو الداب هک راد ییبایسا الا یکلم

 3 یے هد راحت ندا نایرج هدنرلنب هللا لیعاعتا

 اردک .هناره ند روا تس EE ند کب ده ر وک

 ندک دا قاف و روغ لا قحا رغب ید ناشلو هدا ر وا

 رریلب لع اعا قلا را وا ۰ یدلیا هح و هب 4 زع هر رص

 دلو لمار تک تورا
 كېن هه زغ متم ندنآ یمعودنک" هدنفدل آ راح

 هلودلا نيب یدّسوک تعرس هدتعزعو تکرح نوا

 لیعاعسا اقامت بول وآ لصاو هسنکوا هنرغ لوا اهد

 هل OS هدزح راخ دل رهش *یدلیا دورو هل و ید



 هو دادننا راه رام +ینجان زوبهدا قوس هرج
 ۳ 5 2 هدمرص و ۰یدلپا.دادتشاو هقاض راخود

 3 ا ر رك دنه توردخل ر یک دحاو د ینسهلج

 | ندننفرط بوش راق هنر رکسع یا هدکد رس وک هدندش

 ۶ رله قات ىشسا خاطرو فویس-لاعا
 ۳ 2 ۵ را  یاسما یزهدوخود لاتاو لاحا
 تع مزاعو رام زات فویسل هی ۰ یدلاق هوم "یدایا

  یرارادتقا تبآر لرللدنهقت راهرکص ندنو بول وا رارف

 ۱۱ رد كلوا بولت هتنکتکیس ندنفردسهلجتآ

 ا و قر یرادتقا و توم
  رلیدایا لوبد یتعاطا مولا ىلع مح ؟یلاهاو هناغفا

  تایراحم نالوبعوقو هصاتمدنه كننکتکیس ربما

 . :رداکد طوبضصم یکیدلیانایرج هدرلخ راهن یسهروک ذم

 هنس هم (FAY) ا (A4) كملاراشم ربا

  هنتیال و ناسارخ هدکلر هللادوحم هلودلایع یلغوا ردق

 ؟ رد روډ

 .فارحا اا یاتسا ۰ یدا رو هدا ڭا هدار وا

 ۱ 4تن زغ نوا اوه لید «یدلیا فداصت هجا زم
9 
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 ۳۱ باتک یسنکیا

 هنزغ هلیاحصتسا لویف و دو_نج لاج یرادمکح دانه

 نیتکبس ییکیدلیا تکرح نوا موجه هدیرزوا
 ید لک ک قوح كب ه رکسع یکیدلیا تالت ر هدک دتشدا

 یادقتلا هدنشرق یمهبقفع روغ هدلاع یغیدلوا قصلع

 هرکص ندننارج ه رلاحت هلرلنوک هدنرلارا هلړع وف و نیفرط
 تبغر .هیفص ندنفیدل وا نام هان كرایلدنه ا2د تدش فا

 هرز وا کر بل هرات ضعب و دم لاوما ریدر وک

 ۰ یدل وا ددعنم هطاصم هدن رنا

 ناهر هرزوا كمردنوک ییهروک ذم لاوما لابیج
 هدکلر هلررومأم یکیدشا قیفرت كنکتکبسو عضو

 -وق مع ناهر لرد دهع صعن هرکص ندکدلنا تد وع

 رک اسع نیکتکبس «یدزوف یلاهدنناب یررومآم لیاقم 4 هم

 یرارب یرلفدصاپ قابا تورو هنرزوا دنه هلا هرفاک

 هلأ الا یعهعلق ناغل ندنسه ربتعم عا كناتسدنه و

 تدوع هرکص ندک داليا بی رک یر هاب یک هدا روا راب

 ۰ یدلیا

 شوج: كلان "یمالیتتسا و تایر

 ۱ 4 هن زع هلا عج لتا ردو كي زوب هدقدلوا

 ترشابم هلاتف بويل و2 راق هلرکسء نیکتکبس هدقدقج هلو

 عفو» ن زرسعرو هلا صریص# هب هب وام یییرک-نع و



E ربعلا تآم Y4 

 ) )۳<۷اهلج ورخ ل ریمارب هدنما رون ییاب هدنس هنس ٠

 نافطیحاص هنب دم هلتهج یکیدابا طیص ییسهندم تسب

 ناصتسا رک غ نیکتکبس «یدلیا هناعتسا ندنیکتکیس ریما

 .یناب ربش- اب یی ہر وک ذم هندم لردیک هدکلرب هلا ناغطو

 تنواع» ناغط «یدنا ملست هناغط یتسبو ۲ و .

 وکړ ويعم رادت« یونس هنیکتکبسریما هنرز وا هروک ذم
 .ندکدتا رادتفا بسک هدنکلم -یدیشعا دهعت یکرب و .

 رار هلکنو «یدرسوک للمت هدادا یوکر و هرکص

 هرکص ندکدلیوس هدرزوس سهتبمانءاهاح و هنیکتکیسریما
 ن نکتکیس ۰یدلهراب لا ردا هلج هلصلف نعي

 یدلیا حرج یناغط بولا ندتلا ۰

 ا زو تموصخ هدنرلا را ندهداح و

 طض سیو بلغ نیکتکیس هلقعوط هه راح نیفرط

 ۰ ردشعا

 هاك دکب یسلوتم رادبصق هدهروک ذم هنس هب

 الیتسعا یتسهدلب رادصف ابرح نیکتکبس هلکغا ناصع

 4 یو هرزوا كمریو وکړو هنسهنزخ هنزغ یونسو
 .یدلبا هداما

 . یهاوش ۰یدالغاب هنسارغ ناتسدنه هرکص ندنو

 1 هرکص ندکدلیا عت ییهنیصح عالق ضعب عقاو هدلابج



 ۳۳ باتک یصکیا

 هر بودا تاف و هد(۳۰۵) نیکتبلا ۰ ى هندی

 ۰ ید زر وط وا قحاوا لقوا

 دتع ردق هنس هنس (۳۹۳) ییموکح تدم كفاح ونا

 قجهلوا ثراو هنرو شعا تافو هدګراتوا یرهلوا
 مولا ىلع اما و نابعاندنفیدا وا شمالاق یت.وکح فلخ

 نکتکبعلا هده رغ ندرت تعاطا هنیتکس ما

 ۰ یدایا کش یی ود

 (یتلود نکتکبسلا هده زغ)

)7 -۵۷۹) 

 لانکتباا قحا وا ن ن دلار مصاب یا

 یک ی
 رد ها راک هدٌنامز كندئاماس حو نر وص ربا

 ؛یدشع ردنکی هتل ود بارا ضا تدوح و تفعو لعع

 قصعاوا هرکص زار ندکدنا تدوع 4هزع هن

 نیکتکبس ندنکیدتا تاف و ذل والد هرز وا یدل وا 3د

 (۳۹)ید روط وا كه یوم لدمم 4 رع طا مو# لو

 مارا ه ۸ تان تسامم و ت ریس لاس> من

 هلکعا عاطفا هجا تشاتم ا هتم رهو ت

 :زدشلوآ ره سادو تعوع



 ۳ و ۳۹۲

 E )اسا

 نکلا هدتع ع هناتمدنه كندلالالح هاشهزراوخ

  «یدیشفک اده دج رار آرارفندنناز وات كرر اتات ید
 ۱ البنسایناتسح* دو هاش ندرافص فب هرکص ندنش ويع

 3 ۱ 3 * یدلیا

 یدنکتلان نک ردبا تدوع ندناتسدنه ندا لالج

 (+۳۰)هدلاح یعید) وا ش عا رادسا قا“ هب توت ود

Ê E CEری را راب اب ریو  | a۹ هس یکنآ و موه  FS 

 هز GUS ئاسا ۰ رب دلیا هرصاح یییکتلای ور ھاو

 5۲۷(۰) یدلوا لوتفمو حورح نیکتلابن هلبنناصا قوا

 هدن را رانا دن رل رات اب ید زاد نات هرکص ندن و

 1 ۰ ردغلاو

 (عباق و صمد قلعتم 4ب هن زع ندند زلب ناتسلبا ز)

O RP ET )31-۳1( 

 ا رر ا نکلا ندر لوک تكنیناما-- دجنا

 ااا ی ههرف ندناتساباز دالب لردیک و كردنا یققارفا

 ٠ ندنفدزوب هدن رکس۶ یکیدردنوک ؛لروصنم ربماو شعا

 ككا رغ مح هلاصموش هلداقعنا ملص هدنرتب



۱ gr EA 

 ۳۹ باتک یصکیا ۳

 یلغ وا هدننافو *یدیشلوا كلام هات هل هدعاسم

 .جات نم ندلاسعش هد(6۵4)و لضفلاوا نیدلاحات
 :یدا وا یرادم»> نات دملا

 تدمر ندنسولج «یدبا ااظ ك نیدلا نیس

 جان یردارب هنر و مادعا هلتقفاوم كنسهریشمش هدکد

 .یدادنا سالجا برح نیدلا

 ىلع وا بول وا توفهدنس هنس )1 ۲) برح نیدلا جات

Nهدح المهاتما رې ۰ یدابا سولج هتم وکح ر  

 كرا ادف ضعب ندرنو ندنغددجا را ه راع هلا هدنطاب

 شل واسااح ن دل اة رہے یلعوا هن لس و کره هل ردع

 طہص ی» وکح ندلانکر یردارب هرکص تفوژا و

 یکلم هس هل واعم هر واڪ ل ولم ن دلا ة رص :یدنسعا

 نا رکج a ER هر )1ہ( هد هسا یدلبا النسا

 بارش ندا ات وک که ندک داکح ند ات سک” را زاباب

 بارخ تیالو ۰ یدایا مایق هنتموکح ناتسه* دو ندلا

 .یدءهروک قذور هدننوکح ندنشدن وا ناشر یلاها و

 هيب واع» كم دایر هیات رک دا ی ندنساب رفقا ماتم

 رک ,نامرک هددسا ید رد وا ا یییدلا باش

53 



NINربعلا فک  

 .e) ا ندندناح هدام تد وک هك ه رک ص

 3 یدنل وا بصذ یا و یتادروعمیس هنا سو" هد رات

(rer)دالر ندنرافرط یرللا و كناماس ید ردو ۵در س  

 دچا ند راو ص ین هد هم وو ر تب تونل وا هرادا ی

 كناتسلداز و رکا طرص یی هم وق ره دزاد و روهظ فلخن

 ۰ ردشلاق هدنرادن یرلبلا و كاما ین یرالحخ ضءب

 وا یلع وا نالوا هنر و شم ردا سا تو ردن وط

 هد)اح یعیدل وا ش 2 < تدوکح ه دن انس تفور زا صع>

 .. كرافص یب "ال یمیلاوح ناتسهع هدنم هنس (۳۹۳)

 ۱ هاروایضق دا ندنناع هلاراشم ناطلس بونلا ندنلا

 1 بردی ن او
 ٠

 هدر وک )۰ ثح* قد هر رات عداقو ندا ناب رجهدناب و

 3 . رددوا لتصمت

 (یسهبعش رافص یب هدناتبص)

 1 تل ودهرکص و لر : وا زع م واج الو نات

 ۱۳ ای رام ات )4 . 2 تبوا وا د ولوم E لن هو وس

 ی ومسلا دچا نرهاط ندنم هل راه دجا ن فاح



 ۲۳۰۹ باتک یعیا

 ب وقع هاش كنا هرکص ندنسبح لاسرالاپ
 | .یدیشمک

 ارشاو .ميراوخ ایل ی
 ه هلازا یک ا ردا توطسو تاوص رشت هن رار زوا

 ند راد فاو اا نسج هسا یاعصا ۰ یدل وا قفوم

 ا ا رايد ریس وک تءعاطا هداعلاقوف هن رم ود نک یشات

 «یدتا بسک تیما هدایز ك یاشو تمطع

 .راهظاو تعجا رم ه هفیلخ هدهموق رم نس ب وقعد

 تسدهلاطا هده رهو الغ یاتسح هلت دوبع و تعاطا

 نب رهاط ن دم یریا ناسارخ ندنکیدلیا ضرعت

 هلرکسع یسوا ن دم یل ءا ةاره رهاط ن هللادبع

 ةارهو هتبلغ توفع هدکدردنوک هشرزوا بوته

 .یدلیا النسا جد ییسیلاوح جو و

 نک یی حنا ید هدناسارح هد هم ود رع هنس

 ردشعا دادتما ردو هنگ رات (۲۸۸) تىغ و وب دل ردا

 صف ن نیو تالف وش یس هی رات عیاق و

 ۰ یدع هل روک 9 دن رار 5 هدارو هل وا

 لیعاسا یدال ناس و نا اڑ هدهروک ذه هنس "

 ورع ندرافغص د وام توک هن ال تاد ڭنيناماس

 هد هسا ی دابا وا یهر وک ذم دالب د ت ن رهاط یدرفح

N٤ 



 جور

 ام هدهدستفافر مه رد نالوا ع هربا هدنافو

 تب لعاع دنناط و مع و ناتن معدن دعس

 _ ردق هتراما ناسارخ كنيسح ن رهاط ندع رات وب

 ا آ ًاطو ر هناضارخ یدالب ناتسلباز و نات
 اط اط ورم مافوج دو داس همی )۳۰ ه) یک :یغیدنل

 2 ۰ ردشلاق هدنرد هلرهاط لا هدعب و “لره

 1 ناتج رافصلا تنل 9 تب وفعت ۵ دس هرس )۲ ۰۳)

 ۱ ۰ یدابا دما

 ۲ وا اھا نات سیم ورع ی ردارب هلا توععل

  هدنرنامز رنو ۰ رلیدیا وصس اا تیادب بول

 پ 1 ل ۳ قوح ك هناي کد ۱

 اا وغ یا هدنحما دل رالاکو کوش چد بوقمب

 كلاصو شعا تلاسپ تارا توقعي هدلاتف ندا نایرج

 !ادقب و تعدرد هلا مابق هنملع, ندنکیدروش ود همه و



 ۲۰۷ ۱ تابک یعتطیا

 به رارک نم د واد «نلاتیص» مگلاوا ی ن داج

 ودرا لوب رب ییههزح ن مزاج "روسجنم :راادلوا مر
 ه رز وا ساسداتسا بور و هرتفافر ڭا دم یلعوا هلا

 ندما ود هر هب راح تو ویلیح مزاخو ید «یدردنوک

 دا هلا یدرالع وا هلا سيس داتا ردا ها هرکص

 ناسا ردو كم نر ندرل.ح راخ هد راه راح وش ۰ رادد

 اا هده اا شا ریسا رد ك زوواو شا ردل وا

 . ردش وا قالطا یرلهقشد ندندال وا و لهآ هلا سيس

 لاو هدناتسهم هدناز نب نعم هدنسهنس (۱۵۱)

 نعم ندنکیدمر و یسوکرو نال وا نعم لیاتر * یدبا

 هنس الواب ناتسلباز لیتر هدهسدا یدنک نوا برح

 هد-_ُماع ی هلماعم ضع قلارا وا ل دو زا

 كر یسهداز ردار تنم ۰ رب دلیا تق یعم رایج راخ

 توردتوط یی سره ك رالناق هلا مادقا لاح رد دن ص ن

 یدال شاب ههرادا یموکح روما هرکص ندکدردل وا

 یر دما تونر ندناسل یدنک كنساعصح هدورص وا

 هاکعا تارا ی هفیلخ روصخم توتکم رنو 3

 هرداصاا ی ]اوماو سدح هلا لزع یاد زر رو نم 3

 ۰ یدلبا نيز لاو یرلا فس و هن اس و ناسارح ۱



 و 3 كجا خت ءدکد)

 ۰. ردشلاق هدنلا

(ar)ا لاو ناار هدنشهتس  

 ر ەدقدال اب هب ه راح هلا لتر ردیک هناتیصم

 1 درب یهطاصء هنو ۰یدنل و هدا هلن -

 : ج ن هردبع هنجارخ یتا طو و نام

 ۰یدابا تصذ لماع ىلا

 ا و ناص وق : هتس ةلس )۱۰۰ 2 ندنو

 لیدی تصن ندنرلفرط هیسایع و هوما تلود یدالد

 : ت و ءرد_ةلوا دودعم ندنلاعا كت رلبلاو ناسارخ

 را عیاق و نانا هدف هحهروک ذم دالب هدنف رظ

 جرات هلرلعما هرزوا بدتر تالاع نانلوا هماقا هدارواو
: 

 E .یدمەنل وا بای رعظ هب رلتوبوڏ

 جورخ ی.راخر هدنهأات سدسداتسا هد هم و رع لب

 ع زوبجوا هن سی هد د الد ناتو ناسارخ كل ردبا

 . ید ریس وکد بلغ تفرط ره ڭناسارخ ٠ یدنالب وط لتاقم ردو

 ۳ دیو تاد جزا دعای مثجا ند: یل اھا د ورلا ور

 0 اما :یکرا هدة سرا یدایا ماف هب هعف | دم هل لنکشت

 ۲ Ek ندتموکح ءیذل وا لو 0 و هدکل رو

 لیربج ۳ 1 داعم نالد ردن وک هلرکس ع هن رز وا



 اط اط دارفا ناتوط حالس یرالا ندیلاها «یدوقوا
 ۰راد رو یش وط هب و رلیا ردا قاصلا هرکسع

 و د را و نقاب 4A اد ت ار هدهاح تعج وس

 روس وا فیلکت هرج را دعم هو ترذعم نام لسر

 توغو یور دنا را هب ها صم هرز وا تعا لوق هر |

 لح ی جد.د راد تال دل ر توسیعا لوبو نج زا دیه «یدایا

 «یدل ورايا لا رايا هعله هعلق “هرن هب رو م

 راظفاع هد راز لهرطاحو والاخ هد رل رب یکیدلیا السا

 .یدیا رو هدا هماقا

 را وتف هح هرعص د زاد ضصع) نالا AR الباب ر

 نجراد لک تھک ٭ هر دروک تسانم یی رج ۳ u داو ۶

 ییدنا وا لیصف ہر یکتا هدقد) زا هحاج ندنفرط

 عطف صا ود ردکج هل دیک ورا هس و هدیلا - هرز وا

 یرک-سع 2 رک «ییج راد-رع رک یر و كدشو

 نالیچاهدنرا را نچرلادبع هلا جاج هل ردبا ر وبحم هنایصع
 .ید) وا دتع ردق هتس هنس (۸۳) ه راح

 لردبا ةع هجا ۱ کا رله راح نج-رادیع

 -روک 1 ا بدلوا لوتعم و تو 4جو هر ره

 ربهروک موزا هژارکت هدارو هذا وا لیسافت هد

 -ردنوک هجاج هلا ضبف ندنفرط لیتر نجرلادبع



 یوا ماعط لک ا هلا رد ردق هک

Ra EN N Kha ی 2 ۲۳ یک میس ی NS E A a فا 1۳5 e, r 

 سا ندتکیداروک یرقدلوا ی 3 دوو

۰ e 

 9 ا رد ره را و وڈ E هلو هام
 * یدیا هدهبافک دحرد یس رح تام و هل رفس

 اها هدقدرا و هناتسصم هلا ودرا وش نجرلادبع
 دلو داقتمو ِ قلخ هعیطم "یلاها یا » هللا مج

 9 هزگ زر هلی هنرابو رب

 ۳ ۵ 4 هدیدش تیوفع هسارول وا ندا فا ندا

 ةا رب هدنلآم « ردنا اقا تلادع یتسلوا



 نرسکمرو هشارب هلیبئر «زکسرودبا یمهلازا یاسا
 دالا ود «ردلکد راج هلماعم طةسوش ۰لهلیکح ارح

 وش » هللادببع ؛یدزتسوک ه وف تفااګ هربدت نانل وا

 راقطهرکسع ود «زکیغا رامتعا هن زوس كشرح شمات و

 ند رز ۰ را رک » خرش هدهسیا یدالشاب ها دارا

 ندو شلوا رهظم هناحوتف دم وب هدنس هاس تدالص و

 تا بورو کوک ههرطا ل
 زر هدا و و 1 زر همی تامر نوسکاود یاد هل زا و

 ناشهز ردف تیرفظع وألا ه3دروطابد یهسلواوح

 هاد رم یدیاه هسا ندکعا لوبف یتیلذم .زکحهر و

 یرک-سع هلراقط) یک «۸هیارا یءالس قیرط بورو

 شم وط لزوم ناد رک ات هيلع ءاث ۰ یدابا عشت

 بوزسوک موعش هلا هدج تلا هرط ییدل وا

 ندندالب ثالبتر هرکص ندکدرو تامیاض یلیخ

 ۰ ۰ لیدقچ
 هاش رک "هد هقیاصم نامر: دارت . نیل و

 ندنرافدءهلو كج هم هد هجرد قحهرو وطنراق هدندوع

 ییمالس قد رط ۰ یدبا رلشا وا اە ها ما ه>ایما

 فرط فرط یلاها نالوا رظتن هنراصالخ هدنرفدل و

 راندا لکا ردق هب هشلک بش * زاید الشاب هو دقت ههعطا



 a ۳ 1 ۹ yy و دالب و

 هلکعا قاغا هتراما "هراد كفسون جاج یریما

 هرکب یان هاد هنناطو مو ناتسهم ندنفرط حاج

 .یدنل وا ب هڏ لعام

 لوبقیارخ الص ل لیدر هدکدتک هات سس هللادیبع

 dg هرزوا لک تدم هنسرب ۰ یدایا

 كنفرصتد ندیلاوح وا الوتر هدنس هن )۷۹(

 «یدل رب ورا ههالا دربع ندنفرط جاج نوجا یعطق
 هدالب که دنف رم ص دب كار لا هعقج دوج هللاد بع

 هروک ذهدالب هلا مده ینوصح یترداوا فداصءولوځخد

 مدآ مدآ هرکرص «یدلیا طیص یسدعطق ر كنسیضارا

 :یدرو یغوط هب ورجنآ بويل ورايا
 a هدالب لخاد یلاها دکل ورايا هللا دبع

 نیمأت ینیراتءجر طخ هدزوا و هتسیا یرکسع مالا
 راطو یراهبنع ندهفرا لیتر «یدارروغود یکعا
 هب هکلهتو هشاضم كوب یل رک اسع بوتوط یرالو

 هدن راق دالک | یی راکدش ود هب هک نسب «یدروشود

 زو ید هنر «رلیدل وا رو, هدبلط هطاصم ندنعهد

  اضر یور هنسلجا كرالوب هلیطرش كارو مهرد كب
ETT O O E ER ak CSA: kh۳ ۳۹3 یا نکس 3 ی و سس ی ی  "eرا را ت  a E3 7 ا  : E YF ۳۳ n uنت اش سو 5 تم  E EE aنا ۱ 5 ۲ اش کل  

 ۱ ناش» حرش نانلو هدرتفاف ر كه الاد دبع هد هساا زاید ریس وک



 ۲۰۱ ٠ باک تا

 ناتسح یھالادبع ن ملط یورعم هک ی د تاعطلا

 ہے كن هحهط ۰ یدردنوک هلا تصن لماع هناتساباز و

 ید ر ن درسا ندنعردل وبع وه و یافوبفاعتم یلوص و

 نانلو هدیلاوح وا هد هسا یدتسا قلا هلا یدالب *هرادا

 ندادن نم ییس ودنک بويعا لوب یمهشناط هب رته

 هنسهرادادب یر وها لید رند رلذابز مم نات ۰ رايد راق

 ۰ یدلا

 یدالب ناتسابازو ناتا ردو هنسهنس (۷۲۶)

 ناسارخندنف رط ثاللادب عهد رات وا بولاق هدنلا الدار

 دع لع وا هللا دع ی هرما نانل وا تصاذ لاو هن ال و

 تد روا د .یدتا نعت لاف ههروک د. د لب .یهللا

 كمرب ومه رد نویلع کیا لیدر هدقدل وا لصاو هنس هدد

 ځد هده ماطر بوز سوک تبغر ههطاصم هرزوا

 هس ردا وط هلا ن وتلا فاو روش » هللادبع هد هسا ید ردن وک

 لیتر «یدربو یتباوج «مکج هبا لوبق یهطاصم
 ندک دلکح هرالګ یلت وعص هلا ه لک یدالد یهدنش

 «یدرنس وکم ايق ههددش ةعفادم بوت وط یرللو هرکص

 و كکلادبع تک, ۰ یدشود BN دوم شدا

 ۰ ردشعا لزع ندنتالو ناتس یهللادبع هدفدل وا

 ناسارح یف هيمان هللا دبع تاللا دع هدنس هنس )۷۸(



 ۳ “نار رز ها ]وب ا ر : هلا لک

 د ه زغ نیس رک ایه هرکص ندوب ۰ یدنلا ا

 ۰ راددلیا ۳

 هرصب هبعت نب دایز ندنف رط 4 واعم هدنګ رات )>°(

 ناتسلباز ؛ناتسح هدفد) وا ا هنکلیلاو ییالو

 لعوا ندنناح دانز ۰یدلیا قالا ههرصب هدشرلد الو

 «یدنلق نسسعت لماع هناتسلیاز و ناتسه- دابع

 دتع ردق هنسهنتس (>۱) یکالءاع ناتج” هلدایع

 «ردشل وا

 ندنفرط هب واعم نیدیزپ دايز نم یسیردارب هدحرات وا

 یدابع لسو شه وا بصن هنکلیلاو یتیالو ناسارخ

 ۰ردش۶انییعت یدایز ن دز یردارپ رکیدهنیرب هللا لع
 هدنفح یمیلاها لباک هدکدتک هناتسه* دایز ند

 مايد هنایصع هدیلاها ۰یدلیا مایق هناکترا ملاظمو ردع

 :ضبق یدایز ن دیبع یردار نالو هدلباک كد و

 3 هلرطسع هدفدل وا یعوعس هلدانع ندز تیفک ۰ رایدلیا

 و ۰یدلوا مزرنع ایرح هدهتسیا یدتک هترزوا لباک
 قط هدکدتشیا دایز ن لس یسبلا و ناسرخ یتیبولغم
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 ۱۹۹  باتک یعکیا

 را نچ رلا دہع هرز وا تعجا م نالوبعوقو

 هکسح هددسدا یدلردنوک نوعا تاحالضا یناطلا ورج

 هنرزوا كنو «یدر ویدا مادعا ییجرلادبع ابرح
 هنع هللا یطر ىلع ترضح لاس را لعاعر هات سه"

 صا هرات طح سابع ن هللا دع یدلا و ه سعد نمدنفا

 ییریتعلا ساک نخ یمن رەد دم وق مهنس سابع نا :ریدروب

 مادعا ارح ین هکسح لر + یدردن وک هبا بصذ لعاع

 ۔دہع نکیا هدننب ال و هم ه) صاع نا ۵ لر هس فرس )>(

 بصل لماع هات سابازو ناتسح" یهرعت نن نجنرلا

 یسیااھا هروک دم دالر دوتا لوا ۰ یدلیا لاس را و

 رد هند رم لداک نج را دبع < یدیاراشعا دهع ضف

 هر صا يخرب یروک م رهس توبل ورا "ایرج

 یهدنفا رطا رمش ندعییضت تدش ۰ یدشا قییضت ەل راق نو

 یلاها یخ نالوا رادهنخر تولیحا هنخر لود هد روس

 یتا هج وا نجرادبع نوچګا قمانهلو نادیم هری
 ٠کا وام یدیصحن دابع هد هظفاح

 لاها هنرزوا یسءدیدش هظفاح و هعفادم دارع

 یرهد تدمرب هدهروک ذم تهح « رای دم هل وا رد هریعت

 نیس رک اسع هددسدا رای ذشاض وا هللا هظفاحم ندم وحش



 1 ِ رن نچلادبع ندننفرط ماع نبا

 : ب ی اش رصد و ج 9 نجر 2

 :ندهطاصم را لوول رج وه را 1 و

 ۳ ۰ شک ندندالب دیش هلا رز نج رلادبع ا 3 2

 3 . ردشعا 2 سيه كرالع زنش

 . . بوتود هرز هرکص ندناحوتفوث نجرلادبع
 ۱ ۰ هداروا ردق هنروهظ ماف هدنملع كناقع ترضح
 ۳ ۱ صع لا رجب قرا هدانتا لوا فلق
 ِ یلاها هدهسیا یدنل وا لات راو نیبعت لماع هناتسلباز و
 E .رایدرتسوک نایصع هللا جارخا یریما

 ۳ ن دلج قود دفا هذع فا یضر یلع ترضح

 ند كيلاعص هدنس هن (۳۰) بولاق اقا 5 ۰  .ثنیرلنابزرم یدنک هموقرم دالب ردق دنیراتیع ههفوک

 خ 2 یججربلا لیصف ن نارعو یطبطا بر ۱

 و یو هدنب ال و نات هلع



 ۱۹۷ بانک یجکیا

 ٥ دک دنا چ هدرانا بورو هت راهدلب و

 هدنراکدلبا یدصت هلاتف یلاها هدندوع ۰یدنود هګ رز

 «یدنلاهتلا صاد یش ر دل وا فدا ا هتخ زهر#ا

 هش رزوا هد دش دهاضم یراکدلیا فداصت كنيلاها

 تاذلاب نابزرم ۰یدشا تشق هنساقلا هطلاصم یرنایزرغ

 بولبردنوک یربخ ینج هلو دوج و هطاصم هسیا رولک

 ندنرلدسح یهدنادیم كرال وتعمهدک دلک هنناب كعب رناب زی

 نوجا قعایط یددسحر و داعقا رب وا دس رپ

 شا هژلتدافر ه نت ص ندف دل وا عضو هاب یک قدصاب

 رایدتروط واهدن رز وایدسج تالو تقهر هدینسی ر ره كرل ال وا
 ۰ یدالرف هن رازغا ی راکرو ندنشهد كنم اعف ر هلا ناب زره

 هتعءاطا و لوف ی هطاصم هلهح و یولطمكعبر

 ۰ ریدلیا لوخد

 یاهم بو یتسیداو دورانس هرکصندنو عبر
 لاها یهدهرو نم لاو هدفدراو هه رق یهدنداو

 عید, ۰ ریدل وا مزې مو تولغم هد هسا دیو دعفا کم

 هلتماقاتدمهنسر هداروا و تدوع درز هرکص ندذبلف

 r هذک دن ود هذا ا مام ن دلل دبع

 هامینلا یدنا هداعا هلا نییعت لمام هناتسابازو نات



 * ردد ودعم ندناتسناغفآ ۲ 2

 ۴ رلغ نلس اتم ۰ )لیفالطعا اق لاها هدنرکدتک- -

 ٠ نالی سوک بویلبا هرصاحم یتیرهش جرز هلزواضو
 ۱ ۱ .یدلیلوف یهزج هطاصلاب یاها هنرزوا قییضت

 و اپ هام افا رضب دید
 آروم ینیئراطا دایز نب عید ردیک هنامرک ندارواو

 هنسهدلب تشور هدعب هرز ز عیر ۰ ۰یدردنوک هناتسصم

 3 هدمالما زکسع «ریدنآ یدصت هه راع یلاها هدکدتک

 و او یی رک ا

 هدنرل هبلع تفالخ یان نمد هنع دارا یصرر ءترضحو

 ۰ e ا ةللادہع و E مصاع ۳

 ج وح لّتلاها رب تا افت هد ص ضعب 1

 دومشا هلا حف یهروک ذه "هدلب عبر «یدلوا لوس " ب

 -(تنتوکح نیک 8 لآ ندنعف لس رو دم نيكل 1

 ( یس هک رات حاقو رد هاش (

E8 
 . هدنسهنس یحن (۲۳) كتر ینیدالب ناتھ

 "نایصع راهظا" یسیلاها :ناتسهم هدنسهنس (۳۱)

 یا
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 ۱۹ ۱ باک یعنکیا

 یف رنیسح ترضحو ىلع ترضح یوبل “لامعا اب

 هب الب رک یارک ندنر فرخ ۰یدیشعا هقناعم هاا مع هللا

 ريما ۰ردشلبا راعا یتفارطا بوردجا لودح مساورپ
 ید سوک تونادلا هثن راد وما نا ما هدنتح زورون

 یسهدام كجەرو تنکل هرات نال هقشب ندهلماعم

 . ردفو

 ۰ یلاعت ها اشنا ردقجهلب زاب هدلاث باتک یسهیش

 تحبم ىج وّهط

 كن راتکلع ( ناتسناغفا ) ناتسابازو ناتسح»

 قورعع هلم ناتسدس مالسالالبف کلم ناتسصس

 دالب «رایدلیا داب ود نان راب محل ادمب ۰یدبا

 یاس «شاوخ ؛رارفسا مرز «راهدنف یسهروهشم

 راح نی ر یس هيفا رغج DES ۰ رد د الد نادور

 ۰ ردح ردنم ه دی یتکلم سرف

 مع دانم یمهراداو تم و <= كنءروک ذم تکلع

 میاقو ندنکیدتا نایرج هدکلرب هلا یتکلع ناتساپاز

 ۰ ردط وا یس هی را

 زخابو ناتسلباک کو «رددالب ناتسناغفا ناتسایاز



 ۱ ن e ضخ رک داش کرج ندور را

 1 ۰. یدزو
 هبل ار هماش دالب هن هدنح رات (۷۰۰) ۰

 ِ" دوس ةافاص» تلط ر ے۰ ناطلس دهسا یدالیا تع ضا

 3 ۳ هدنل وض و هدادفب ولا تدوع4 راحالبی دات ندنیسم

 3 : تونج وک دنم هبسانع ريع تاراعشا ضعب رصد ناطلس -

 ۳ را ناک را مع هلح راک
 1 مهم هد هب راح هد هدا یدردن وک هماش یر کس دتا

 1 ۰ رب دلکح ی وط هاڪ: رذا ندنرافدلوا

 . نوا كنااوش یمهنس (۷۰۳) بولوا التبم هکل هتسخ
 : ۍشعن هلکعا تافو هدن وزو دودح وک رازا ی کر

 ..یدلدانفد هه رت یتددلوا ش شا هرم هدننایج و لق

 فاصزا وهدیج قالخاناح دوج نازاغ هلا راشم

 هدمت تعد رش قم ؟ندتم ؛حاصفوصوم هللا هتسح

 رطح هعفد یکیا هدا ۇر ۰ یدبا ز رح ندشحا وف ومداح

 روک ینمدنفا لسو هلع ىلعت هللا ىلص اع رف



 یر

 ki له

 ۲ را
Eندایماو ناکدازهش یدو ی ر ل  

 هلراراداوه نالعراو یابرعقتق "ویقسا الر “کوس
 هدا سا رح زورو ربما و هدنا رذا ناح دوج توش رب

 در قم «رایدردٌشال رارف یکعا هلا زا هدر کا کا

 هزور و ریما ۳3 هلدرصاو و وات ندرلهدا زهش مر دا

 ی ربا د ت وطء هلم وه رسا ندنکیدلیا تفکر ابخا

 ۰ رادد) وا ناشد رپ یرارادا وه و لو دا یاس ور وشراق

 و راتسها نالوا هلن رظ) 4 دو زورو ریما

 ا ولا نور د عادهرلنا از ed4 0 رکنا

SEندلار لر هجا وح نال وا طواس ندا فا و ترازو  

 و از ور و ربما بوشر ر هلا. ءم ز وا ینا ز دجا

 هد سال ا ئاس سص۰ناطاس نانلو هدنملع ها

 هتخا سرب و ےھت E دو یعیدل وا ىس قاعب نا

 چاسا رخ ربح و ۰ رلیدتا ۷ ۳ ی رلاعدا هل هات رت اا

 هده دا یدلیا ماف هتد هئربت بول وا و هزورون ربما

 ندنفیدالک ۱ یهدلاق هد هج رد كجا ۳ لو شا

 الە ۰ یدایا ا هن دلا رق بم یداقاد نازل و هدنا ره

 دی ھت )4 ه) اد . رز وا ماه وا ضع ند)ا رخف

 داد وو یه رد یورو ینوک یھکیا

۳۳ 



  ۹ a bi eg ES RAیا ا 3 ی 1

e ONE 

 تهل تلوخ ا نانلوب هدا رک و یو هر 2 ءَ 1

 | تعوكح نیدف دنسم *یدیاراشعالوبق یمالعا نیم نيد
 مولا ىلع رلل وغم نانلو هددتنا را هطخ اک ندقفد) وا

 ةة را ؤاج ٠ زد رشاوا لخاد هتمالتا هیحات زاد

 هادی راتنطا هم ام ۰ یدنآ عج ره یالفکتنس نارا زرد

 هرات ل ییرالکت و هجو لک بروز وکم
 هاب مین زادد اهل وب وتکعو روش بوردتا ليو

 رخ 5 ۳ هل هرس ۰ یدخآ صا ییسا زاب هقن رش

 هزورونزبما ئ صام قلرالا مس و قلا رمالا ما

 نیعت مظعا ززو یناحز نیدلارد-ص هجاوخ هیجوتلاب
 هدنملع تنطلس ندا ما دلتا راحافط قباس ءارهالاربها و

 مست دج در هتیدتلوا لازا راد ویو رال
 كنا قارب هرکض زا ر ندنمولج كناخ د و نازاغ

 هد ور توک یوحص> هلا ودرا دج رب یاعنا نلغوا

 "هل رکسع ار واتا کنت زورو ریما ندن کی دلنا قلیدنق رابط

 "تیقءت زوروا ما *یدتا رازف زاحا هدکدلبا تکرح

 بوش یک رشود دوعارص هت رلشاب هدد ودح نادم هلا

 هجا وخ هدءزصوت + * ردشعا لعمصم نا ود را كناجا

 ۴ ةر لیدتاب ندتفیدنل وا مارا هلفضت وَ ندلآ رد

 عابر « ید) دنا تصد ی اسد ندلا لاج هجا وخ

Ha Os a Eنیم زی ا ا  

2 
۲ ۱ 
 ی
۶ 
0 

+ 



 ۱ باتنک یجکیا

 یمهنس (29< )و تسدرد ندنف رط ,مابق باب را هدر

 ۰ ید) دنا .مادعا یوک یحدرد , كسهرخالا یذاج

 .كن وک, راه و یلعوا ناخ .یاقرط ( ناب وداب ).م

 راسو راجاغط مدة ندزفل وا, هلازا, و اک + رددیفج

 + یا تغ یزوداپ هدنمالو لا یداجخ ا
 رام اف مدس وله تشع نادر ۰

 نو یاد رعد ندلالالج هجاوخ 9 هدقلا الا نیم

 اق ومقا ندن رلد رقم كنوتمک یا بسا مظعا رزو

 رارما هنابالو نوجا یربلاصیتبما كبارا ضعب راشو

 ا سش

 ۰ 5 م آب

 وز ریما او انما a ید ا

 نا ناخ دوج نازاغ نالوا شعا مالسا لوبو: هلته
 ییا یدب (ج۹4) ناز رکج | لو ےک نوهرا
 بوداقوس هلبا هریک رک اسع یزورو زیماناخ نارا
 ناوک رنکردبا ر رار ام زوم ناخ ودباپ برام اد نع
 ۰ یدلدیا لو تسد رد هدر و

 یی: بس )35( (ناخ نازاغ دوم نالا
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 رم هدر رت یو, ما رب ین وا كنس ید

 )نا الد دزورو نیما .مدعم ند ےس واچ .یدایا ول



AARحلا تآ نه  

 ٠ عوضوء 0 اوا ه:سه روا خاک بول وا زر

 کلا هنیس) دنا لدغ هة شوند زازا وش «یدبا

 رد ار كرابف واج نا ناهج هاشدان, . هاقسو نیعستو

 :دنزرف و نزان هدننک لیدت و زیبغت « ڈی ادرک .ناور ثالاع

 لیزا م (دیسز دنهاوخ ا اس اب دلوبو شدوخ

 ۱ ۰ یدا

 با فالتا یهدنیزخب لاوما ندفرط زن تكنوتاصک

 :رکید *یتردابم هرم عا ریحا ۳ كحهبا تبدع] یوع

 مدر كنانب ونان هلا ما لا یس هاست تاظ وظح ندفرط .

 "لا زا یما ود هرللاح كهدبا لاعاچ ینیراتصع و ضم

 هدنسهوادقافنار یا ودفارشاو ناکرا هدنفحیدوج و

 نالوا یت رم كفافتا وش نابهاپن و نانی: یدلیامج
 جوف حوف ای 1 لیس هه هباخ ل راعناهط | هال ازما

 .قوبقا .ندارما ن کیا هد وما یا « ناب دنالن وط ب وفا

 “ىلا ا بودیک هناي
 كر وك ذم: قافتا,

 كالو د رد ص

۳ 
 د) وا i i هلریج رفظ+ ندا ی ی

 هم ور, هاب =| ییرید 3۳ >ا هد دعاقرب هژرم اب 2

 ۳۳ قارع « ناب ردا: ید وا لوبف دم ید ا
 ل

 ا رش الو ناماز ۳ یکی. راج "ناتسز وخ ؛سراف “۾ نم و

 | رد لی 4 رل

 ۱ نالوا ب

REY ۳ 3 ۳» ۹ Fe ا ت 

 و ےک

۳ 

۳۳ a 

۱ 



 NA بابک کیا

 «نوتلا هدهبنا ربا د فلا و شیمأت راهناخ واج هقشب هقشب

 ندتلود ءرما و ناکرا كزهلدبا قاسب ییامتتسا شموک

 قناص: وف ى الا وات 0

 بویلرد-تا لوادت تاکوکسم و عونع ندنرلتعنص
 یواح یراط مش یک قلوا نصح هواج هب راج تالماعم

 ۰یدلدبا رشت هفرطره بولی زاب راما
 واح هدزب رت رهش RT یس هنس )4۳(

 كندر مزاول و قازرا یلاها ندنفید) راقعت هل وادت

 ج ۋا ۰ ریدالشاب هنسارش و ع هللا دهن هد هرفخ تروص

 لم ان« خاع یاو می هدراوشراچ «دنف رظ نوک

 بارطضاوترورمط یکید ریس وک هموع تالاحو ۰ یدا وا

 قافتالاب یلاها یتوکهعجچت ندنکیدکع یلمح و ربص دودج

 تنعل یرفدوفوا هرفظت ندلارع هلا دایرف ناسل

 لاب هنلود مع یسهلولو كرتتفلاحم یراکد زذ وکو

 لرد ایلن “اخ مکح: هنلاطبا واج راز هلبشسا وا

 ناو ایرج اد «زمع ناخ وک قن :یباسلا قاک
 1 ۰ «یدلدیا لتفو چ راپ الو

 راتتسم ( 34 )۳ (ناخ_نازاغ دو اا وای )

 هنیيکحررمب هدزينت.یاوک, مارب جت احمر زور
 :هژرناالد زو رون نیما .مدقم ندنیس واج «یدلیا هلال )



 ۱۳۳ بت FF اچ
 3 وتاب بول و وزیپ لار نوک, /یصنج وا تارا
 ده یک

 مور هد و تن وغ را (ناخ اقا نما ناخ وتاصک )

 (۹۰) و باج هلبا موع یاسفتا «یدبا یسیلاو ینیالو
 دتهوکح رسم هدز ربت ینوک ىج رکی كابجر ۍمهننښس
 ندلادعس هحاوخ هدسولح تنوع ۰یدنل وا سالحا

 .«یدلیا نبه, 4 رازو تەدخ ییناحز دج.ا

 كوول « یدبا عیط)ا هبف_س و فرسه ناخ واک

 ؛یدا راو ید وجو« دقن قوچ کب كنهن زخ هدننافو
 ا دکن وک ت وو ویش
 سراب کله تامر هاناویج هومن وا« قدنکود

 هسیا راو تاناویح ردقن هدنرکسع یراوس ۰یدیشلوا
 هه دقت هشاضم نرس وك زو ههنزخ یدل وا فلت

 ندفرط رب بول وا ےضنم هدیبس هاب اغ .یسارنشا تاناویخ

 زیذاح كجهدا.دلوت ندننادق كنراوس هدنروهظ نعشد

 کرد مزالم كل ود ردص ۰یدنلا ه هظحالم رظن شب

 هرزوا یعیدل وا .لمنس* هداج رفظم ندلانع نانلو یه

 لرد اراطخا یتیرسدت ارخا هدقن هعاقرب هلیمان ( واج)

 بر قاع "ناب ردا ۰ یددنلوا لوبف هجا ود ریبدنو
 هدنرلتالو نا-ارخ "رکب راید ؛ناتسزوخ "سراف محو



 ۷ بابک یضلیا

 E یلوصح كالریکنا-هجو یتغیدا وا هلتوف قالقا
 هدافالاب هناخ نوغرا یک ودا فوم ةف ہد دج

 هبعك ندنغيدق وص  هذّیهذ ییزوس هلا هر اط ہس تاد ونس

 هحوت 4 هناخ مرم وا رابجالاب قلخ واشنا هاح مص رب هليا

 وش ۰ رلیدردشالرارق هدکلر ینیکیایکغنا قوم هتدابع و
 یراکدزسوک هدن رح نیل س نو ع ایسا رجا كل رارف وند ییآ

 "یدک للمحو ربط هجرد رتذا
 درکو کو قز یکیدلیا ماود_هنلامعتسا كناخ نوغ را

 ضم زب یا هدهرصواتنوجم رب بک رم ندازجا یک
 هدن وادب : نیدلا نیما هجاوخ تیبط ردا البم هیعص

 حالعرب كحهدا هلازا یتتلع «یدزسوک هعطع *یعاسم

 یکجا ےس هدهد عم یجالع وا بارش نکیشربو

 ندنکیدحا هداب حدق حوا یکیا ناخ نوغرا ن زتسکلمب

 هوم نم م یطم تب دوزفارفص نی اضفزا بب
 هل ودلا دعس یدوم لواندزعا تافو زونه ۰ یدلبا لاو

 هدهیاطش سان ولرد ول رد نوح ا نيات ییاابقتسا یدک

 هدنعزن تلاح كنوغرا هدلاح یفیدلوا شقا کیت
 2 رب یا 3 رک قاتشعا او نارا نال وا نُ د هب هل ودل ادعس

 ہللا شک ینرهلوا ادام: ها نیغرا ات

 :عیر یسهنس (34۰ ) ید ناخ نوغرا ۰ راید ردن وک



 9 E ی سا

E ۰ ۱۸۹ 

  aنالوا رهظق ها: من ةا هاش  kyۋۇ ۰

 یھ ؤا هفیلصر هدنوب تولوا بحد ناهدر تشکنا

 2 ونک م رلغما كن ريم نالوا راکفا مه هلا اوب نمأت

 یدصاق هلیسیهافش باوج یتعهلوا .لصاح هاکردلی
 هدکدتا خیل قو اوج وا هد وع دتصاق «یدلتا هداعا

 چ او نیا رخ برنا کن رو
 نوغ راربارب هلیسلا ت هلصو وش باکشوج ۰یدردنوک
 [اطعا ی هلص ون 2: فا یتا كناقو هل ردنک ناب كناخ

 ویت ةرزوا قلوا هتسب ندرک و ناخ و

 تل وا مطعا رد و 4 ود) ادعس یدوم * 9 ندب و

 هتل ودلارذف یشادنرف هل آر بصح هنسایرفا ضیا یبصاتم

 ااو دار و رکبراید شادن رق ر کرد 9

 ا ا E تم و

 ید كنهن زخ لا وما اقا دام مس تن هل ودلادعم

 قب وتو ا نامز «یدنا یرلتهدخ یکەدنفخ

 اع ۳ تازو ندنکیدم هلرکح ندآ زجا

 دیالدیجح ندر یدلوا موع داعنم و عاطم دفا سو



 روج هد ها یدلیا ماود دک هە و ترفت

 ر ج هحووا هدنرظن ناخ نوغرا نالوا ینالیوست

 «یدیشاوا اح یوزفا زور نیچ

 ید و نالوا شاف وص + شاخ تمدخ هو ول

 وب هدنروما دز یهنبزخ تادراو كن هلوت)ا دم

 هروک ذم تامدخ .یدیا روهلبروک یرتمدخ وب
 كناقو ندنکیدلیا ما زلتسا یاولح و برقت هناخ نوغرا

 كعءا داحا تلا هنن رلعا ځور یهلودلا دا یماصخ

 «رایدرلشاب هعم راشعلا ینلابقا وتمدخ فرط فرط نوا

 اقو یتساقترا هترازو ماش كندو ر یک هل ودلا دعس

 هدنملعكناقو ۰یدعا هل مانلایعفد ندنکیدغا لوومآم

 ثبشت هنااقلا ولرد ولرد هناخ هلیسهطسا و هل ودلا ږعس

 تودازواحت یاقو یلولح هناخ كنهلودلا دعس ۰ رایدتا
 هک“ ود یضوط هرابدا صیصح ندلاسبفا "هو رداقو

 ۰ یدالماب

 هدنماع یتیم لل و تا وډ لدل وا بالتا كناقو

 هدلح رب عقاو هدنلحاس تارف هلکغا:اضتقا .یننایخ
 تګ ییاکشوچ یدیفج كنوک اله نانلو هدکعا تناقا

 یر قیامت اهر 0 تول



 هناتسدنه 8 اید رووا یک مدلو وا هشوک
 تەدخ ¿ ییغوج كن رع هدهسدا یدنسا روصت یکتک

 تلاع هدوغار یتنادناح كل ودر, ییدرک هدننرازو

 . یتابحیادو ندنکیدروک .تئاید ر لوي یسقک ھه هبینجا

 تا ا نوجا كرذنا € رب هننش وماب یادف

 کک .یدرسوک تلاخدو
 ةد ىنتماقتسا كندلا سش ًاتاذ ناخ نوغرا

 یتیدلا سه ید اانا نالوبعوقوهننرزوا یبلط

 7 ی نامت

 شیلکچ هه ان ا ا قا یال
 . یکفالخ تافتلا یکیدرس وک كناح نوغراهدلاچ جن

 . شاسای تایوزع ضعب ندنفیدلوا فسأت ةبارهز هنیرل
 ییدلا سع هزکص :ندکدتا :لاصعحا ما ندناخ هلا

  هنساسنادیم ییایصوتاناو دوعسم و هللا حرف یرالعوا و

 یمیدل وا شمردتا اشنا هدنلابفا نامز و مادعا بوروس

 ۰ رایدلبا بیر و امی یتنافاخ ردق ه هکراو هام

 .ندریفرتل ود مامز هرکض ندنعهلازا .ثنندلا سعش

 , قتلالقتسا اتوب +یدلاق هدندادبتساذكنقو قرفلوا لاس

 . ندارما و ناکزا رک «كناح نوغرا . كرك هرت را هرترا

 ê نزسوک زو هدنفح ةو ۰ یدلاق یذوفش كنس رب چ



 ۱۸۳ ۱ باتک سی

 لیکش یا. هلرکتبیع .ییدلیا یونس هرز وا نوغرا

 اتکا هلا فوت تویعردل وا هده یا یدسا تسدردو

 یناخنوخ را هللا ماود هب هب داسف ا هدو *ییدیشفا

 ۰ زدن ر وط وا هدتم 3 رز رم ٣ب و رافح ندسح ت

 هل بدم روک ییغددقح ندلاكنهعفا ل سر رس ناخ دچا

 لایسنس ییدلوا شا زا
 ۰ یدن) وا

 - یداج يد (5/) (ناخاشان ناخنوغرا)

 تولوا سلاح هتموکح ررس ینوک ید كس رخالا

 .یدتنا بصف هنرازو یباقوب هللا لرع یتیدلا سش رزو

 تعدخور ندننامز وک اله هک ب قباس ر ز و

 بولیرتا ندناخدجا موح رم هدهرجاح ب یدبا هدنرازو
 یدک زار نخاو رو اما

 ها زلل وغءو لاح كس ودنک هلنداه-ش كناخ دجا

 یرضخوط هنلابقتسا ندنرظن هطقن یرهرضاح تاکزح

 ناک را هد-)و "یسه-ظفاح كنهنزخ تادرا و هدقدقاب

 ندنمهشاس تالماعم یک لیلقتو مطق ییشاظ و كنا ما و

 رظن قعنال نان. لراتعشدوش «راتشد نالوا اد هم ودنک

 فداصت ندنراتامس رنو هلی رهام یهدننلا یراشعا

 یتبرع دیش .یدلک هنکوا كنزوک رلتک الف یکجهدیا



a :ۍینآلب وس  a e۱ و ضصعب  

 رار صا هنلتق.تموکجن اما دن رزوا .تدسف» یکیدلیا

  یماعصح هد هند یدتحا كعا وقع ناخن دجا ۰ رلیدلیا

 ید میت ا ید ە را روق نددن راد
 لپ

 هة اب انار نا و HRT ۳ هرنالو
 1 دهد یغیدا وا صدرح هننهوکخ قارع.۰یدیشعفود

 3 یی ناخ نوجا قکیدلرذتوک ها روا یا بوبمک

 ic . ۰۰  قارفب دناشر تسد وا. کت ساو

 دسر نیس كلودیشر شدسد 7

 a AS ,هردشعا د داشنا ی

 دیو هقارع ىلا هک یدتما 0 : تب 7 3

 ۰ یدش ربا هفارع ىلا نکل «یدعشررا هلا یتارع

 یه زیکنج روت هلا لوبف.یت مال سا كناخیدجا

 1 یمعا ا یقیرمشعیش ماکجاو لاطبا و ك

 ر ید وک زنا هوم هګديک هنرارادا وه ه ریکنج

 ر هاسف ےک یکیدتبا مشت هدنهلع ناخ دجا كنوغرا

 دچا «یدریو هرم هدایز ندرارپ هقشب هد وکح



 ۱۸۱ تاتک یعنکیا ۱

 هل رود هتفد یزکسع-كناخ Jy ۰ یدم هل وا ه راح

 ۰ یدتا تدوع هز رت ناخامسا

 هلرکسءناخ قارب یهاشداب رهنلاءاروام هد (10۸)

 .یدلوا بولغم هناخاشا ه راحاب ندنکید رو هاربا

 یردارب لردك هدادغپ هدنسهنس )٩۱۷۹( ناخاشا

 نییعت رومأم هن ریت ك ماش دالب هلرکسع یلوغا نوکنم

 هدند ودح صج نوالف مه« ناطلس ۰یدنا قوشو

 رار هلیغوح كرالوغ» لوغا نوکنم ه راحابب ول وشراق

 مامزنا ذخا هدکدتشیا.یو ناخاپما, «یدلوا لوق

 كتق و هد هسا یدتسا كعا موخه هرصع تاذلاب نوحا

 هلتع ی هنادمه توردن ود ندراکفا لوا یینهذ یساضتفا

 یسهنس (>۸۰) نکیا هددنتفایض كئیدلا سهم ریزو

 4یدلىا تافو اف هدنس ها یذ

 (>۸۱) (ناخوک اله نناخ لوغوا رادوکنا) ۰
 لوبق یمالسا ندو شولح 4یلاخ دند هدنس هنس

 ییدلا سش رژو ۰یدنلوا همس ناخدجا ندنکیدتا

 هنس هب ون كنهرهطم تعیرش ناکرا و سا هدنراززو

 :یدتا اشنا دجسم هنرار هلا مده یراهناحش بتوشلاح

 نا صم ناخنوغرا یمهداز ردار هد . (0۸۲)

 دل رایحه, كءوکح ناکرا روقنق یردارب رکید ندنکیهلیا



 ا تام ۱۸

 هدادسفر قیدلا ءالع . داج او هرزوا قمرداب یرارب

 ۱ ۱ یدردنوک

 یرادم>یاضف تشد هرزاوایید یی هدوراقو

 یهللادابع و بیرضت ی هب.السا :تلام كنوک اله ناخ هکر
 هدره رابع یلیخ ی ندنععا تذعت هللاظمو رهق

 انار ناخ هکرب هدکدش ود کاله الاغ وکاله:یدیشنلو "

 :هدنتب نیفرط یلوبف مدع یم وکح هلمابق هنملع ناخ
 عج رکسع وللک ناخهکر «یذل وا تجوم یه راح

 یردار ناخ اهاو هناربا ردا قیفر هناخاقو یلغواو

 نوا نوک كنا 6ون لب فک رک اسم, یواش
 ؟هدنسسلاوح ناسارح ودرا یکا «یدردنوک هنس هلباقم

 مو هلا راو خ هبراح ندا نایرج بواک ود راق هنررب

 و ؛(یدازو) یسودرا هلبنناصا قوارب هنزوک كناقوت

 هللا یراوس كم ز ویچ وا هدکدلرب وریخ هناخ هک را مازېنا

 كوب ر یدناخاقنا, :یدتا تکرخ یغرط هناح:رذا

 كد ر نا ورشا ناخهکرب «یدنک هب هلناسعع هلنا ودروا

 اك وص کمک ندنربعم یهدازوا ثارهن هدکدلک هن زانک

 ,ندفرظ وا ورادتخا ییشرط شیلفت ندنفیدل وا عنام یی ایفط

 لوا ندنمال ثا ههراحم هدهسیدطیا روبع ا وص
 :هرورمضلاب هاکعا تافو بولتوط هدنلع جوق یلتدشر

 ادب 39



 ۱۷۹ باک علیا

aر اد ناک کک 2 را ن  

 یاب ندرسف ك : متسکش هایس

 درک نو و شم تروا ا شوخ

 یادخ بلم فالف تسیادجت یاه ام |

 رب دنأآر یدنک ید كنامتا : تابا لوصحا

 اتشکهعاف و یسهراب كملف نالوا ریکناهج یک یغیدلوا

 « یدل وا "رهسناهج ,هداکب هلردههسط كمژرک نالوا
 -وط"يقابا رب «مدنا حف علق دن هلتجا لا هعفد رب ۰

 ۱ .مدرف رکسع هل هلةمردك
 رادنقا و توقوا یدزتسوک شیزو هم رزوا هکمولوا
 یادخ ثلع؛یمانش كعخ بانج اش ۰ یم رو هداف ةا

 بن ده .زديكلم كلا زال

 الش نارد 0 هدنناف و كن وکاله «یماپاب (ناخاقبا)

 هبنطلس دنسم"كناخاسا تلود ءانما و ناک را یاب | هدنع

 ناغاا «رلیدلیا تیفک ناببهنع ودنک و لوتف یسولج

 نوا كيس التوالا,یداج ىم هنس( ) هل ندیک م هغارم

 "عرض ندفالوا یار یاس ننیاامن ی وک یکن اقط

 ۰ یدلیا دانا تموکح زک مس ییا روا و تور هزبربت
 تپيدا :لکد لئاه ,هدالب ټی رت نیک ځلا تاز وشر

 عبا هب تند ایات بقاع ت دم وگح نسم
 ا



YATح ۱ فعلا تا ۱  

 ۳ ها ا ر لخوا رکید. یفیهلوا شلات
 قاطع هجاورخ "۵ هعیر رایدو رکب رابد یاروت ږیما

 نییعتلاب لاو هم ور دالب یییثاک هناورپ نادلا نیع+؟هدا در

 لیکشت تلودرب هداروا هلیمان هیناخبا و تم هب هام

 ؛یدلیا

 یتمدار ر 5 1و نسح ریا هدهغارع وک اله

 ی هغ رش مماوج نوجما .كءا شوخ یاکوک كنسبراق
 ندهعام نکیا لاوغشم اکا انبرلاسدلک هبرار و بیرخ

 هنجا نم هرکص ندکدتا مامحصا نودک .هنغالشف وتقج
 هان لس نالیرب و هلیفافتا كنابطا ندنکیدلک فارحا

 یغیدل وا هدنشاب,زکس قرف هلنهج.یکیدلیا لعمصم ینایح

 :یدل وا يملا نش مزام هدلاح

 هل دا تإ . نفدم 4 وک راه یهجد لوس زر رال وغم

 و نوعا كغا تزسدا هلیج ور هدنسهناګ اذ هع رادافتعا

 كاودبا هسنعارا لنز و.بیز یرکیب یرپ .رخد-ماسط
 هدراپ دن وو. .هتناب كنوک ھ

 ا ندنلاح ناسا ,كدسهزانج هدننافو كنوک اله

 ۰ ردجردنم زلت وش هدفاص و جرات هلبت روص

 ۱ اشک .هعلق زرک و ریکناهچ خیت جخزپ
 >, ,یارره» ناوچ .دشنمره»"ناهج ج



 ۱۷۷ ۱ باتک یصکیا

 مالسا كن وک راه ۰ یدبا ندد رسا هل ولم نا هک رب

 نوا قلا ییماعتا كلاطع یکیدلیا تباکتزا هدندالب

 دن رز وا وک رله كر Xue یاقوت یلعوا هدنڪګ رات (>۲۰)

 كن وک اله و رکبص ندکدک ندب ردنا ورم قوت توردنوک

 یدزو ییحا ةمدقم یکیدلیا قوس هژیسادنام وق نومرش

 ودنا هرکشع یک هدننلا یهادناموق ناخ منا هد ه-بدا

 تم نع تاذلاب هلبا ه رک سعود رب ناخ هکر ندنغیدلزو

 الغ هلت روض بهن رک عا تكنوکاله ردنا موحه و

 :یکهددتفافر توام هتوف هاب کلا ناخ ایا هک یدتا

 «یدل وا لعمصم رکسع

 ناخهک رب شفدلاب تورم هتط و نیا و وک اله "

 یرادناود نید) !لالج ندنعاتسا هرزوا كمك هنرزوا

 ندننکی دلی لاتسرا اولھ نوڪا مرد شت هنتمدخ

 ناجا 3 ار هلی عج ٥۵او عز کای نید)ا لالخ

 لراع 3 ردیهودیک هن راح وک رله هاکء | زا رَ ه سصم

 یک نی نایک » یدتادلآ نالغوا 2 ی 9 الراخ

 + هی +3 4 ۰ ی دیا ررتوط راللاص ین حساب

 قاج ۳ تب زو دا ردیک هناص زرا هد ) 23۳

 یاو تفو یکیدنتا طم یڑکب نایدو هناردنزامو مع
7 



E ۱۷۹ 

  EANاد رو هدنلوالا عب ر (1۱) نکیا ۲

 ۰ یدیشمردنوک هنارا بناح هل رکسع تم یم رکی 7

 نانلو یهذم مه ن دلاسعش یّصاق ندهیلیعاعما "هدحالم

 ل ۱و را وا هاناو یل نا یز

 ةنلاسرا رکسع 4اتسهف نوحا یلاصیتسا كنهدحالم

 هدنملع یب وک اله هیرکسع تکرحوش بودا روبح

 یک اح ناتسهف ندهیلعاعسا "هدحالم هنن ۰یدلیاباضقا

 ندهقیلخ یروتوا ندنمهدام هدیصقرب شح نیدلارصان

 رمت توردنوک ه وک اله ین یسوط ربصذ نالوا ریکلد

 دجربازرب هن وک اله رص زاد هنوح هل وا ققوم هدادغب

 دل دع یدادغب ندف رطرب كنهدسف ۰یدر و

 یراشو-ثت هتکرح ییوک اله ندفرط رکید یرله دا
 جم یییوح هلهجو هدنسهنس (دمد) كنهسایع تفالخ

 ۰ ردشع وا رکذ هدنصوصحم ثح یعیدا وا

 هرکص ندکدتا بیرحو السا یدادفب وک اله

 A TENET ۲ 2 انيك هراس دالبو توام

 ٤ 3 ةنابشا یرا هرو نشلبا دن زوک و هدعم ر دل وط

 نآاقوکنم یردار هدلاح یییدل وا هدکمک بودا باو

 | ی هل ال ما هلکعا 3 هدنک رات ۳



 ۱۷۰ زاد اکا یصکیا ۱

 یسیه كندالب ناه؛ردذا یدا هيا ماود ها سا

 كن دا لالح تویفکا نکل .یدا كجو هدا السا

 هظالخ | اعصتسالاب یاملاراشم یم هج وز.نانلو هدوخ

 دن رز وا  طالخا كدلالالج ۲)(۰) یدایا تدوع

 ۰ رد هدان وب یبس هج وشاب كنموعم

 .لالح هلهحو عج ةنلوا ناب هدنض وص# ثم*

 ۱ )1 ۲۹)و تدش ماّرنلا اردک هلرکسع ندلا

 هرکص ندالبتسا یطالعتا ۰ یدایا تیر و طض یطالخا

 هد (2۲۸)و یتسولغ تیفیک هدایقیک لتا فرشالا ثالم

 )ردنا طیض دغا نام وه "دن دالب نات ر ذا راراتات
 لیصفت هد روک ذ تح ج د ےل وتقع و رارف كن دلا لالج

 ۰ ردعح ه:) وا

 تعاطا هرارانا هددموفم هنس یسالاها ناح؛ رذا

 هدنراد كلراراتات یسهریاس دالب كنا رذا و زب ربت ۰ رایدتا

 رابات ل ود هدناحشرذا وک اله ہدنس تس (۱۱۳) بولاق

 : ردععا لکعت هلام تلوار هل
 ( یعباقو هیاضگیا تلود هدناه:رذا ) ۱

(Yer TF), 

 لوبشم ناخ ریکنج:ننا ناخ .یلوت ن ناافوکنم



۱۷ 

 ۱ یغیذل و شعا :قداصت و A كز وا ۰ ید مس وک

 ۰ ردشعا تاف و تا ا هفت هن رز وا بئاصم

 كةلخ یرکسع و لئام هروج یءببط كد دلالالح

 السا یتا زذا «یدنا فول هلععازوآ لا هنلام

 ترا مار نوجا قم ردنصرا هنس ودنک قلخ تو ویکیدلبا

 زسا ساتما :یهلءاعم وش ص هدهسلا ید رس وک هلرج

 قازسد ونش وخ هدنعج ندندناح م وع بود البوم ه را هلءاعم

  هدلاح یدل وا :یسهحوز كکیزوا ۰یدنالغاب هکلشسوک

 املاراشم ةکلم نالوا قخال مکح هنغیدل وا هقلطم

 هرادا یشودنک لالفتمالاب یتموکح روما هدننامز كزوا

 ذوفن هرکص ندکد رک هنتلا ساکن لس دل | لالح نک.ردبا

 لس د)ا لالح ربا رب هلن لاح وش بول وا دم و رج ند هّماس

 | 3 و همه و زک ایفا قم ھن وهم دنا غلاف س ودنک
 یوخ و ماف هنملع كنند)الالح هدوا یروت وا ندرلیدس

 هد الخا كفسشالاتالم ییونا ردنا قاغتا ابفخ هلبسیلاها
 هالا یاع:رذا ئخاح نیدلا مات بح نانو یئان

 هکلم و تو نع هل رکتسع ندلاماییخ ۰ رل دابا كىر

 ا قوضح یکهدن را وح هلب رهش یو یکه دن دب كنا ملا راشم

 7 .ماسح ی جد راهدالد هدیسلاها ناو یخ * ید ر و یدبآ اليسا

 8 هدب ونکا هدرلار وا ن دلاما بح ؛:یتلیا رج لآ هئا



 ۱۷۲ باتک یهکیا

 نانلو هدر ربت كکبزوا هرکص ندزامن ۰یدروطوا

 هلو » .یدنا نم تیافب كش وک .یدنک هنکش 3

 یاوما دوحوم هدننورد كرهد « ریمهروطوا زب هدرب

 هرکص ندالبتسا یناحص؛ رذا ۰یدقح ندکشوک هلا طبض

 هدنص وصحم ثحصس یه راع نالوبعوفو هلرلبجروک

 ۰ ردقح هنل وا رک ذ

 هرکص ندکدتک هب ه رام هژرابجروک نیدلالالح

 هنموکح كکیزوا قافتالاب_هلبا ارعا ینارغط نیدلاسعم

 یغیدفار هدسیلت كن دلا لالح « راید ردُشا رارف ییسهداعا

 دندلالالج هدکدنا رابشسا یو نیدلافرش یرزو

 هدروک دم قافتا ننک ندک دن ود ندا لالج .یدردلم

 ۰ ردشقا هذخاوء یرلانل و

 اعام هح وز :تاکب زوا:یرف تالرغط بل:

 5 زلط راد هنکح هیعا مادعا یتک و لر امدعم كيزوا

 هقلطم املارا شم بورد وا یموفرم نکیا شعا نع

 ندنغیدنل وا اعدم تابا هلاد وه شو یوعدهءاقا ود شاو ا

 یاملاراش« ندلالالج هلغل وا قح المکح هنع وق و كقالط

 .یدایا حاکن هنسفن

 یەک نیدلالالج كرهلیکچ هنن رهش هک كيزوا
 هرز ات س 6 هدار وا کی ز وا هدک دنا رسا



 ۱ ربعلا تآ نم ۳ ۱۷۳

  یاضق هلو نکرولی هدافوفد الاس ینیدلالالج بونالک ا
 ۱3 اش تم هلج کوج هنررزوا یک نایک ا
 یکیا ندلا لالج هرکص ندکدتا ناما ذخا نایسالا

 4 هغارم هحزکلاب ناغبا ربا ۰ردشعا دیحوت یرکسع

 هد هغا رم لوب دنر وک شوخ .ل هن زوک یسار وا هریک

 ۰ یدلاق

 مایق هبالیتسا یناجبرذا هرکص ندنو نیدلا لالج

 یزربتهدنا یکیدنشیا یتیکرحوم ناولم نكزوا هلکعا

 3 ؛ءرصاحالوا ندلا لالح یدک در رک هلا رب

 یز رت نوک یحنربنوآ كنبجر هموقرم نس هلبا نیمأت
 ضرفنم یتهوکنح ناصارذا ناکیاتا بودا طبص "

 5۲۲(۰) یدل وا ۱

 یمهیش كنعباق و نا: رذا ۲

 یا ی

 یاها هرکص ندکدتا الیتسا یناه:رذا نیدلالالج

 هبلح یییوع ؛یدونشخ هلا هلماعم نسح هدنفح

 هد هبط تیطخ ل رک دا نوک هیچ «یدنشلاح

 ماف لاح رد نیدلالالج ددال هکعا امد 4 هفیلخ
 هداعد ماتخ ردا عاقسا ییامد هلا مارحاو عوضحو



 ۱ A ۱ باتک یھکیا

 باو لاوما بوسیعرو یرضوط هرهث هدنرکذت-شیا
 ۰ رایدایا افتک ۱ هلبسهیلاطح

 هل. سرا لاوما رادقم نالب ردشل رارق لاه الا نب

 .ردشادا عفد یرلترمهم

 ناولن كىز وا هرکص ندکد لکح ندبلاوح وا رلراتات

 ماح "هرادا هلهح و یداتعمو تدوع هز ربت هیفاعلا وزعلاب

 «یدلیاتهافس وق وذ

(rr)ندناتسدنه یمزراوخ ندلا لالج هدنه رات  

 چ یاقوفد لرديک هاقوفد نداروا ؛هلاتسزوځخ هلند وع

 را رانا ۰ یدلیا الیتسا یب هغا رم و تم نع هرکص ندکدتا

 هدلاح یغیدل وا .لوغشم هار یررب یرافدل وا شیب
 هحدقم نابغبا ریما یساد كندلا ثایغ یردار

 یرا وسردف كم یللا یکیدایا عج ندنسیلاوح ناح؛رذا

 یسیلاوح نادم هاسارلابو شل هنتسیلاوح نارا ها

 شد وا ماقا هنس قدك ندنفرط هل ن دارا هفیلخ

 هرکص بو الشق هدنسیلاوح نارا هیلاراشمریما ندنکو دا

 ندلا لالج نکیدتک 4یلاوح وا نوما البا ینادمش

 "ةتعبو البل ینافیا ؟ردیک هلبا هیلک زک اضع و ۰یدلاربخ

 ناغیاربا هدقدل وا حایص ۰ یدلیادطاحا هدر یعیدل وا

 ییغیدل وا نداا لالج ندنا هطاحا ییرودنک یرکیمو



 جم زنا ندنفیدل وا ی مولا بنت ا ا

 .رایدتک هنافوم هلتکرح یزغوط هلحاوس بویمنزاب
 :لاعاب ییرتکلع هنرز وا یرقان. هب هعفادم لرابجروک

 ٠ نادال, ناجإرذا هدوموفرم ةن هلن ه رکص ندکد تا

 9 ؛ردرلشعا الا ین هقارم

 هزر یرازو ۰ هرکص ندالنت سا یی ەغارم راراب ات

 قلخزحا هسا كزوا ۰رلیداک هن رهش لیدرا بوروچ
 تنکلم تولوا: یهانمو قسف موادت اراپ اللو یهاا

 ندنعید) وا ندعاط ردنا ادف .هفوذ تالتعاهرپ ییس هفاک

 ندارما یشیازهو شاو ندفراداد یتعوکح روما ًاتاذ

 كیز وا .یدیشو و هدکعا تیر یا رفط ندا 8

 زار هلسقسبا قیراقدلوا هدکلک یرغوط هدرربت لر راتات

 مرد ا لها توخ ندر و اھو هاو
 . .فرطو عجب یلاهاو رکسع ینارفط ۰ یدردنوک هنس هبصق

 ۱ عامو تیوقت هفلخ سو هللا یعس هقوشت فرط
 واوسامادقالاب لردا اطعا توق هموع تولق هلا هوم

 : هاب وق تناصح یر «یدلیا حالصا یرلفدنخ و

 Ee .ىدلا
 ا ا تاکرح رر وا .تلنیلاها رانا



 هل 1 N 3 هک با 3 9۳0 نت 33 اد

 ۱ ۳ 2 3 ۳۳با

 ۱۹ باتک یھکیا 2

۹ 

 یتفو ههرسصاح یدازوا نوزوا هدبوغار ییهزلم

 .یدلاق هدنلا كموقم مداج هروکذغ لو ندنشدلوا

 كزوا كلانا یردارب هرکص ندرکب وا ندلاة رصن

 هل .یدل وا را رخ دنا وه ۾ ناڪ: ردا ناول ن

 یا ما هدنملع یلکنم یحاص نادم كهالا نیدلرمصات

 شا تکرح هلهجوت تکی وا مر یکیدلیا كيرحت
 لیصفتهدنهمص ناب ییعیاقو كملاراشمهفیلخ یعیدل وا

 رده وا

 هد ن دا ءالع هاشم زرا وخ كم زواهدنح رات (>۱4)
 «یدنوق وا هیطخ هنعسا هلا راشم هدندالب هلتعاطا

 هدنک هدیک هدک امهنا هناذلت ورخ ترش جد كيزوا

 ۰ یدکچلا ندهیسایس روما بوتوط یتیرب كن ردارپ
 ؟ناردنز ام هلا هباغ هها ترا وخ ات هدننم هنس (۱۱۱۷)

 هن دالب لبج هرکص ندکدتا دابر یتیدالب نادمه «یر
 قابا هلتهج یراةدم هنن راب هداروا نداتشتدش هدنرافدرا و

 هرالر شاول دعا ك ق اقا
 هنر و هندالب ناجا رذا ییرازو بورد ود

 را رانا هک لکد - كن ر زوا هدن راک دتا ترقت هز ریت

 هغفاب هل هنسهناذ روعا ندا بارش : هنس هعقآ دم



aیکم دند ندلا ءال ء زیدلبا هرصاسحم هدنن رهش  

 3 8 هدن رلاب هلا رت هرکی وبا جدیت كن وصح

 2 یدل وبعوف و

 1 ق

 ۲ هبیهالمقوذ و مادم برش هدهرکصندنو رکبو
 ۳ او لاک نوت فوځ ند هما بولق یمعا ماود

 3 ه.ش د الب یسهشاط ییروک هدهموقم هنس ندنکیدلیا

 . هدرکبوآ ۰ریدرتسوک راقلیدنفراص فرطفرط هلز واح

 ۰ یدیعو یرلا كنربغ كحهداقلعت ه هظفاحم یکم هسیا
 هشاطهدلاح یتیدلوا بصذیند هیسایس ٌةعفادم و توطس

 137 ۳ 9م دقم تاولا اات نیزف تعرما هروت دم
 ۰یدانا ترضم عفد هلا هلیس و

 هدنسهنس )1۰٤( رغنسرف ندلاءالع یحاص هغارم

 رددت و شغل وا هماقا یربعص دلو هنر كردا تافو

 وش: ۰«یدا شلاق هدندب یداخر كندلا ءالع تموکح

 لها هلتافو هدنلئاوا یسهنس (+۰6) ید كريغصدلو

 كرو ص ریغص ركبوا ندلا ةرصن ۰یدلوا ضرفنء ىت

  ادعامندنس هعلف زدن ور هل رهش هغا مهدکدتشدا یینافو

 کیف موق رم مداح هدرا یدتا طبض تب دال٫

 O ی و E OP کر ام  گكرکبوا ردا نصح هدهروك ذمعلق هلبا دیفاک راخذو



oa PNی و  

  eباتک یعکیا ۱1۷

 قروهنلو هدنلع هساا اما ۰ ردشم ردن و وا هبط چا

 ) PE, )۵۸۷نکرو وا ها "ال نالس را لو و لا دین

 رکبونا كیانا یسهداز ردار هرکص ندنالسرا لزق

 قارادمکحهدنارا و ناصبرذا بول واماق هن رب ناولمب نب
 ۱ ۰ یدلیا

 پرک هلفل رو ارشزودنوک رک ینامزدل کی وات

 «یدع اما بلا یتیعرو دالب هظفاحش و تەو کح ناش ا

TE (٠ ۲(هلا رعنسارو ندلاءاآلع نانلو هد دعا مرگ یمن  

 نا: رذا قافتالاب یرکوک نیدلارفظ» یک اح لیرا

 رکیوا ینیراتک رح كراو ۰ رلیدلیا م ۳0 هب )لسا یییدالب

 یآ نانلو یک اح ثالبح دالب و یکولع كنساباب هدک دتشیا

 ادا ش۴ وط یا ۰یدنل و هد هادا هل عج ام هش ۶ وط

 لاک رار هلتعحارم رارکش ركبوا بویمتسوک تافتلا

 هیچ یاب ندقاز وا یک ی ری كنود هدنف ورب

 شو ط یا ۱ هدک دليا راعشا هشعوطیا يغ هل وا قفاوم

 - رفظم هلم زاب راد اا رها لب دېم هاب دل ا رفظم و ندل' ء الع

 ید وک تابث هدندصنردلا ءالع بولیکح ۵ ورک ندا

 یهدند هلا هبلغ هنذلاءالع ایرح رکبو هلا شوطیا



, ۰۷۳ 

 "اب هلبا قو «زیربت یتالسرا لزق یادنرق و
 i «رلیدتا طبص هدینسیکیا

 زنی )۸( مرا تدم كنا ول ابا

 نحو تلادع ییلاها هدتوکح ناو تول وا يبا

 بول وا توف ی ۴ هس شعا دون هلت ایس

 + ردش1 وا عاق هنرب نافع نالسرا لزق یردارب

 كناول كاتا نالس را ن لرغط ند هو وس نا

 ۱۳۲ ا هدنامز +اش نام تولوا لوقف
 ` نانع هدهدنامز لرغط تام یک یغددا وا لقتسم زک دلیا

 ثالءهدکدلیا تاقو ناوله ۰یدبا هدند كناول ع لالعتسا

 ا ا هان :یدلیا تسدرد ییلالفتمآ لرفط

 وش هکردشغا نایرج رله راح هدنرلارا نالسرا لز هلا

 : 2 ج ردنم رک TE رحم ندناقلعت هتاعوق و

 1 ید روک موزل هرارکت هداروب
 ملا راشمهلبا ملغ هرخالاب هلرفط ل نالسرا لرق

 دننامز نا ول هر کف ندالئتما ییدالب و ندک دا سرح

 هروک ذم "یلاوح اش نالوا دتع هدناهفصا ورب

 دننکیدلیا لو یس هتف بصمت هدنرلهیلع رلیمفاشهدندورو
 یتعاج ر ندرننالوا یدصتم هلالتخاوم نالسرا لزق

 ووح هنادمه هرکص ؛شعا نکست یلالتخا هر" بلص



 ۱" باتک یعکطیا

 مظعا كیانا امالا نهد زکدلیا «یدل وادل وتم نداملا راشم

 * یدبا رول واداب هلماونع

 هدنرلاراهاش نالسرا هلباءاش نایلس هدنسهنس (6۵۵>)

 هلرکسع كد یمرکی زکدلیا هدکدلیا روهظ فالستخا

 هاشنالسرا هلنع هناده ردا مدراب ههاش نالسرا

 اد رده نام لغام نار یدردنوق وا هبطخ دنعما

 ولردره هبلاراشم هاش هلقلاق هدنلا لزکدلیا لالقتسا مامز

 ۰ یدیا بیصتیب ند هیسایس تافصن
 هکمر وعوطقم لام یونس هزکدلیا جاننا یریما یر

 تفلاخحم هدادا یروک ذم لام كانا ۰یدا دهعتم

 هژرکسع هدنسهنس (64) زکدلیا هلتهج یمم زاس وک

 لوتتم ایر ییاصصا هلا انا كلردیک هنسیلاوح یر
 :یدلبا الیتسا زکدلبا یددزلبیر ۰رلیدل وا

 تافو هدنمدنس (۵3۸) زکدلیا ندلا سع كانا

 «یدل وا ییشناحدح ناولم یلعوا كردا

 )۷۰( یرارهش زرتو هغارم ندندالب ناجح: رذا

 هد هم وق نس « ید هدد كنيلپ دجا رفقا ودق هنس هنس

 تیصو هندلا فالف یلغ وا یکم دل ردیا تاف و یلیدجا

 تع ه هام هلرکسع ناولې «دلاح ینبدل وا شا



A 2 ۱۹و ۳  

 .نارا لف رب كنهروک ذء دالب ردا .تافو هلرضرم
  دنمالیتسادب كنيلرفط لوا ريما ند هقول كلام یدالب

 ۱ ۰ ردشمک

 ناصع هدوعس ناطلس هدنس هنس(۵1۱) یی واح ربا

  تافو ةا فاحت دعا ثبت ه هناصخ تاکرحو

 زك دليا كاتا ندهبق و كىلاغىدالب ناحب رذا هلکعا

 « یدایا لکشت یتموکح ناکناتا هداروا بوک هنط رصد

 ی وکح ناجح: رذا ناکیانا

)۲-4۱( 

 ناطل-« ندهیقوس نیطالس زکدلیا نیدلا سش

 ریزو ۰یدا یسهلوک كناري لاک یربزو لدوجحم
 یدیشعا باسسنا هنتمدح لدو ناطلس هدفد) وا لوتقم

 . بصن هنکلیلاو ییالو نارا ادا ندنفرط ناطلس

  یفیدنلوارک ذ هرکص ندنتافو كل واح ریما بونلوا

 _ التسایبژک | كندالب ناص:رذاهدنسهنم (ه4۱) هرزوا

 ۶ کشت اپ تموکحر هلدیاونع نامه رذا ناکیاتاو
 ۱ ۰ ردشعا

 یتسانا كهاش نالا ندیفوحس كولم زکدلیا
 1 ناک نالسرا لزف دجم ناول یرالغوا ردنا حاکن



 ن واورت ورا هو کسع ندن راز هند وع هلا

 یاسا هدهدا یدتا هرصاح یدواد كالم هدنسهعلق

 ییکیدلک یضاوط هنن وزو هلبا ود را لرغط ثالم هد هر صاح

 ؛یدناشعا هج وت هن وزف هلا لر ییهرضاحم را .

 . یععص یس را ندا ودا م ددا زا كنا ما یهدنناب

 هدادغب نزعل وا قف وم هثیشرب جنگ ندنعیدل وا بج وم
 لد واد تال م یدال ناح: رذا “كال رغط تال م لبح دالب لردیک

 اد واد كثالم لا ر ک اسع رقنسارف هد(۵۳۰)

 رح هددغا رم نیفرط رانا مایق هغلا يتاح: رذا ندنلا

 3 رارف هل: س زوج ار دواد تالم هدن راکدلیا

 هد هسا شک اطیص د یس راف دالب رةنسا رف هد(۵۳۲)

 هه اد فال یهروک ذم د زاد بویم هنلک | وا

 ۰ رذشعا تدوع هناصب رذا هلا عل

 AE رح یلتدش كن Eb :نا را و نام رذا هد(ه۳۶)

 مدم ناسا ردو كب زو وا زومکیا تولوبعوف و ضرا

 .ید) وا فات هدنحصا یصاةنا ها نالوا

 لد رتشارق یحاض ناب رذآ دنس (۰۳د)



 ی ۱ ۰ یدلیا ۲

 0 .SA تعال هد هنسکیا هونرلح هرکص ند و 1 س

 شرف هل عدت هربثک لاوما هناطلت یلیدجا رقنسقا
  یکهدروک ذم دالب هلردا طیص یاح؛ رذا ناطلس و تعاطا ر

 3 را داور اترا و اسو راسا رف ۱
 اع یراقدلوا ش ما نصح هدلبد را ه رکصنددل وأ ۱

 لیخندنراقعتعهلبا ارعا هدکدلیا هر ساخ لیدزا ناطلس

 د ۰ رای دالدا را رف یسهیش ۰یدل وا لوتقمناسنا

 4 ۶ .:«یدلاق هدنکلمد لد وعم ناظلس

 بردی هج دالب لرفط كلمهدنس هنس ( ۲۸)

 ات یربخ یکیدلنا-النتسا اهناغ نهموقرم
 هوقافتا هلبا دواد لء هیلاراشم ناطلس هدقدلوا غلاب

 زوالرغط تال یمودنک هل اهماقا هدناحش؛ رذا یدواد

Erو هلا راهم اطلس د وادتالم ه رکن  
. 

۲ 



  OPO iو ۱

 ۱۱ باتک یجنکیا

 هلغلوا لعدن هدواد ثال٬ یلغوا یدالب نام! رذاو لبح

 ۰ یدنوف وا هبطخ هنعما هبلا راشم سل هد دم وو دالر

 دوعس ناطاس یگ اد واد ثالم هد هد وڏ ص اا

 اليسا و هل ت٤ نع هاو رذ و تک ر ندناحر < هل رکمع

 كرهدنک هلا 4 ی ور . دواد تال هلتهج یکیدلیا

 كنمرحم ید هنس (۵۲۰) ياا هر دا2 یروک ذم رهش

 هلاص هدن رب بودا نایرج ه راح هدنرلا را ردق هنس

 دوعسناطلس و «یدلاق هدند ثالرغطتال زب ربت هلرعوف و

 یدک هنادمه

 هدنرلا را دواد هلا لرغط تالم هدهروک ذم هم

 هژلرکسع ندناح) رذا دواد تالع بورسو ک زو تعوصخ

 تیرق هنادمش هدنسهض ناضمر هلک رح اهحوتم هادی

 ندنادمش هل ركع نوجما هعفادم لرغطتالع و لزت 4 هبرقرب

 دنن یرکینع دلد واد الم هدنسهمص هب راخت هلبا ج ورخ

 رارف یلیدجا رتنسفا یکبانا هاکمسوک زو فالتخا

 هثداح و دواد .كلم «یدتا عابنا کا یغوح رکسعو

 هدننسهدهقلا ید هموقرم هنس ندنغیدلاق ربه» هن رزوا

 هدلاح ینیدا وا رهظم ه-نءارک ۱ كنهفلخ كردیک هدادغب

 نا! رذا دوعسم ثالم .یدلریدننا هتنعات وف كناطاس

 ۰ یدرشلاق هد دک ندندالب

۱۱ 



 a ١ ا یدعوط نوک كاتتا ا :

 .زال ریبادن ردنا قد وشت ی رفط ارم نوا یا

 وكاتا هدنلا وش یسهنس (۵۱۰) ۰ یا ش نا تقف

 "بم ناطاس نکیا هديا لدو ناظم نانلو هددادفب ۱ اجا رةنسقا نانلو ییحاص هغارم هدانا و .یدلیا -

 - ا عاطقا ه یلیدجا یدال: نا رذا هلا

 ټر ٠
nها 0 7  eی شیر راهش  

ناطلس یلیدجا ندنعددنلا یربخ 3
 3 : الخ صعب لدو 

 ۰ ههلوا قف وه هداک وب یدلبا تيش ەن ربدا كن داصا هژب را ۱

 و هدقدل وا لصاو هن دراب ناحم؛ رذا كس شویج

 رفا ام و سو و ترفانم هدنرلارا هلبا ارما
 قاط ملا راشم ءاصا ءیدلوا جام نیز 1

 7 2 ر (۰۱5) ناطاس *رلیدلبا اضا هدنملع ك

 یدردتب لتف یکب شویج هدنک وا كنسوہق زرت
 كرد تافو دو ناطاس هدنتمهنس (۵۲۰)



  aتاک ےک ۱۰۹

 ناطلس دالب یمدند هلا ناصنرذاو شاوا لر

 ردشعا لافتا هق رابک را ۰

  (44°)توس دع ناطاس هلفراک ر ناطلس هد

 یدابا لافتا ۱

  (۱ 2ناطلس هد دا در تعاجر ندا را ۵ درب ےس

 ناحبرذا هدهرص یرفدنالبوط هدنناب كاف وس ره

 ضخ رب نکیا سلاح هدنناب  كنيکتعط كنابآ راک

 .رلعا و دورو هاروا هدااح یعدد) وا هو رو ر د ییطاب

  4دچا ۰ یدتا زاد ییلاصدا ها طیب كن هدر و هب رلغا

 ند غدد روا هلا قاع م ودر نوت نکیا را یهفرو

 "یقطاب تقاوم یسلا دنا لر هکح ی ودم لب _چا

 اهد قاحم ر هلدجا قیفر نانو هداروا كموفرم

 هدننسیکیا هلرابنطاب هدننیح ورح لاح لیدجا «یدروا

 قاحم ر قیر ید دل رام وقف رم هد همدا یدردل وا هلرحاق

 تا لش ییدجا توروا اهد

 یکلم كنف و دج ناتطاس یدالب ناھ را

 هدنسهنس (۵۱۱) كملاراشم ناطلس هدلاح یعیدل وا



 ا لاتا هق رادک رب دادم

 كع ایرچداب هل ر ی هد مر دو

 9 كشت 9 هدنبصت E ناطلس

 : هدایز ندرفن كس هدناب ۰«ید شان ردق ر

 لوارکسع ردق ك یللاهسناهدنأب كدا "یدفو



 ۱۰۷ باتک رضا ۷

 هدنتسالاها دم وو دالب و داحا نادوسه و هلا هلودلا

 هدکدروک لاح و رازغ ندنرکدلیا قافتا لا اما راشم

 رد ۰ رادتیک هنسل اوج یر توعح ندن د الد نا: رذا

 هدرلن وب «یدل وا لخاد هندالب نات رذا یمهشاط زغرب

 هدنسهنس (۳۳) هدلاح یرلفدل وا شعا یدصت هناز وام

 ندنراحا و لاصبتسا هعوفم هشاط هاترمغ كنادوسهو _

 ۰ رای دلیا رارف یم دیه

 ناح:رذدا لرغط ناطلس قودس ۵ کس ارس )4 )۹٦

 ودم هاڪ: ردا دزاد هد رات وا هل ٥ع نع هن سالا وح

 ناطاس یدرکلا یداورا درک ن نادوسه و نالوا

 نهر هدناغوا هلتارف هبطخ هنعساو تعاطا هملاراشم

 اقا هدد سەد هع نادو ھو هزوکر ذم دالد ندید و

(1o 2یلذوسه و "7 نالهملرغط نیا طیف هرم  

 عبات ه هية وحس تلود یتیالو ناجرذا هدهرکص ندنوب

 هدن را هرادا د كرايلاو تونم ههلاع وش هرزوا قالوا

 راش» الو هد هسا رو هلیشالک | ندح راوت تک یغیدلاق



 0 د درد و ییدنارک هلال

 .یدنلوا طبض ندنناح دوغا

 ۳۳و ها بها را



a ی n 

 نإ هلمراغرح هلو كردا قیفرت دیار 1 هام وق
 .رایدتا طبص یناحت رذا هد هم وف ره هنس ارا رل ۲1 1

 تیس ه ها رذاح هال و یولس ءوم كعفارا نت
 نکر دیمل انا یسش وا زلینسا تولیسشالک | یعج هل وا

 ندا تلاخد 6 » هل ودلا لر هدهسا ید زاب هب هل ودلا

 هل وا هدنقح هرکص نکیشعا نونع هلت واعم يدا رب

 ندنکید رو یییاوح « مروک شوخ یییرامتخا هلماعم "

 . ردشءا تدوع هثناب كن هل ود)ا نکر دیمم انا

 ماود هنزارا تربس وس هرکص ندنو ےھارا

 هب و ییب هدید ودنک بوق ندد یکلع هلتهج يکيدليا

 كن هل ودلا رخف و شف وا سدح و ذخا ید یتموکح

 تلاش شم هرکه نزد (rv) نالوا یتاقو جرات

YEنادوسهو ن لیعاعما ن نابزرم ن ها ربا  

 «یدیشعا الیتسا یدالب ض# راسو ناز و ناهجرس

 تول وادتم ردو هنسهنس )>۲۰( ییموکح كعهارا وبسا

 هدنیوزف هدنسارا مهاربا رالاس هلباهلودلانیم هد رات وا

 رالاس *«ینلوا فلت :ناسنا قو 4۶ ۱
 شا نصح هدبلاوح وا كرهلیکح هنرف ناچ رسم

 هلرکسع ندر هلودلا نیم ن دوعسم هدلاح یمیدلوا
 کا ندک دلیا نابر < عباق و لح هلن رل ناب توک |

 3ا



 12 اا ا 8 بهار ۱

 وه 1 درو هن رز وا نادوسه و ید نوا

 ۱۰ ین هندالب زد ار ها یکیس نب ًاباھڈ هفوخ
 ۰ «یدریو ىدا طبض هدیلاعا یک هدد كنسیع مهاریا

 « رلیدلیا و 1

 اا روهظ لالتخا هدانا رکسع بقاعتم یو

 توقهدنروما كنادوسه و ؛ضرام هقرفت هنتوق كيهاريا
 .هلرکسع ییکیدم مساقلاونا نادوسهو «یدلوا ناباغ

 داش ابر مهار بودا قوس هنرزوا كيهارا
 هج e ۰ هد هسا 9 تیععت اکا 9

 ِ یدلیا

 رب هلودلانکر



 e ا

 ھارا ۰ رایدلیا هناکم هدولبا نایزہم نرصان و تراز

 ندناتسج هنرزوا هټاک موش نکیاهدناب كاتسج یردار

 یجدرکسع یە دنا كنا ۰ یدتک هنا ا ا تولیرآ

 طض لب د راقافت الاب هلارمصات ر وک ريدا عاب ده س صاف

 هدرصات ۰ ۰ رای دتسا هف ولعندرمصات هدلاح یرادد) وا ش شا

 نادوسه و یسع ندا كىر سود ۰ یدیعو دا

 :دنلوا اوغا سصان «یدمسوک هلس رثا ندشواع« هسیا

 هد هباا یدشل رب هلا نات هرورضلاب بو الک | ی 3

 هازا یە ر ةدناضم ندنغددا وا تور هدهدناتتیح

 ۰ رايد اق ر و کر هاب كناد وانهاو یک نو ڪا

 هدنراکدتک بولآ یییربهدلا و هرکصندقدلا دهعت هراخلاب

 هنعا لیعاعما لع وا یتراماو سراح هد نح وا نادوسه و

 هدنسلاوح ناتسدرک نایزرم ن ےھارا ۰ یدلیا دفع

 یتکیدلیا مابق هغهراتروق ییرردار هدلاح یغیدا وا

 رار هلرلهدلاو یرمصات و ناتسح هدکدتشیا نادوبه و

 ۰ )۳4( ردشعا مادعا

 ییسمریتک هلا یعهارا!نادوسهو هرکص ندنو

 هلرکسعا نرش نا ندشکیدلیات آف وا

 ۰ یدلیاتد وع هاد ۱ میهاربا هک دیک:

 رد هرم ۵تنی )۰( رک ندد وع ما ربا



 ت 17 rs وزرا نخ :ee ت

EEو ها را  
 یدل وآ شمهکچ

۳ 

 ۱ ا ,e 3۳ رب ا لاا یافت روع هدنملع 3 ۳

 3 ثكلدیک ه فک نویسم اما كرد هک هاق وم 1



 ۱۱ ۰ فک زا

 ا نهرش ن ناتسح ۰ رد رلشهرتسوک تعاطا

 كناتسحو مالا یت بلغت «یدبا یلاو هدنسیلا وح

 مایق هداتسف هلا كیرحت یتیرزاس هلا نادوسه و یسع

 نکا دادتما ردق_هنس هنس )۳4( فالتخاوش ۰ یدلیا

 تکا ن یسیع نب بسم هد راتوا هدلاع یغید-ل وا

 نوعا اضر نددج لآ قلخ هلا روهظ هدناها رذا للاب

 عانا دلکعا تلادع راهظاو توعد هتعب هندو دک

 ۰ یدالشاب هغلاغ وج ۱

 نرو ببس هنوکت كنعابا هلروهظ كناسبع نا

 ندنسم مسوک تربسوس كنار من ناتسج - لاح

 ترف بت ندا دلو ندنحاست هج ه رک سع تسایس و

 هج هبسایس روما هرز وا یعیدن) وا رک دنا و

 بعالم هلا ناوست هرواشمو نایسنو بیست مالا
 هلا نادوسهو یسع ندنکیدنسوک تبغر 4 یهالعو

 رم دن همابو نره رس ناتج نالوا ش E نصح هد» رط

 ترازو نابزرم ن ناتسج داناو ۰رابدیا هدسارا
 .یدلیا یدصت ههذخاژءو ضبق ی یي نانلوب هدنتمدخ

 دن هللادببع نسطاوا یربزو كنم رشنبا هلا یھت

 .هدحا وم كني ندنعید) وا ترهاصم هدنرلا را هب ودج ن

 یحاص بول وا بهاد تس و نسحاوا یی ال وط نیم



 ۰ ردشء رد) وا 3 ۳

E 3 9قیحاح . ۰یدلیا تلاخد  
 e هناصب رذا ادیقم و ضبق یعسلد هژیدندهتو و

 هدینسودنک بوردکج نیشنالیم هن راز وک عد نابزرم
 دق هاافو كنا زر مسد ۰ یدتا الا هڪ ِ ٠

 اناعا ضعإ كنا ز رم ر ۳ شلاق سوب

 مای دتسخ ۰ یدلبا تاو هاست )۳ نار
 ۱ هر «هناتسح لغ وا هدع هادو سهو ىا 4 یکلعهر ۳ ودنک ذاا ینغیدا وا ہد وم ضر 1

 یاد و ها هل و ا رللع وا بود تیص و 3

 ۱۱ وال حو هيدا راد كناد یهو

 . ندقدلوا توف نابزمندنفیدل وایشر قشیراقتیص ووڈ -
 ۱ تورا نهاد اتما نادوتسف و كم 7

 نادوسه و ۰راد ریس وک دادا اعفتم هسا یرالغ وا

 هرکص ۰یدنک هنسهدلب مرط بوقچ ندلیدرا یکیرار 3

 : یراردار , دلکعا ادا ا نایزرم ن ناتسح 1

 ۰ رایدلیا تعاطا زدن

 بودبا نیبعت ریزو یی هللا دبعوبا ناتسج ٠
 رک داما هةشب ند ریما ما نزعرش ن ناتج " 1



 تعرس یضوط هبوبق بوراقح ندنغابا غ یدیق

 یرافما ریشہ هلبا ذخا یناقلقو میت یہ دم وف رم مالغ و
 ۰یدردل واهدب یجب ول کهدنکو اوږد هرکصندک دما مادعا

 هاب كناب زم یدرلهدا یهدنتفابف راحت نانلو هداروا

 رفت هد وا 4 ةا رکسع یهدهماق ۰ رای دن راد وط

 هدنرلکدلیا تدوع هنرزوا یتلروک یراکدتشیا ۰ رایدبا
 یه ندرکدزوک نیفیدلوا لوس كو

 ًابقاعتم و یتسهعلق ما ربعم نابزرص ۰رلیدلبا عابتا هنابزم
 (e) یدلبا راسما یا! رذا هن لردیک

 ناهارذا هدکلر هلا نادوسهو یدرکلا سید

 ضع هد رند هلا هل ودلا نکر نکرد رو مکح هدن د راد

 داد کج هنیدزلب ناتسدرک و تاعوفو

 زی رو التسالا یس هعلق مار كاز
 ۰ یدتا رارف هدادغب کیسا یتکیدرب وچ هناح: رذا

 هل ودلارصان و + هلودلا نکر هرکص ندنو مسید

 نوعا داد سا یتا: رذا هلتعجا م ههلودلا فیسو

 )4>۳( توه روک ا هدا یدنل و هدننلط تذ واعم

 لا هلودلا فیس کیا هدنناب كنهلودلا فیس هدنسهنس

 كن هل ودلا فیس ندنکیدشود تعوصخ هن رارا نابزر

 دک اید سیا فک ی هسالسمسد لیت وام



 بیو ِط ا را و ی 99

 E ۰ یدا رارویلاب وا
 | «یدیاراو یاشوارب هجولا حبص كرافماریشب ٠

 هرصهرا هدلاح یغیدل وا ملس» هلبا ناقلقو جاق یتا-شوا

 هغاشوا وش نازم ا راقجرریک هاب كنابز رم
 «یدخا اطعا دوم یلبح افخ تورو دیش قشم و 3

 ايفا هنایز رم هنرزوا ناسحاو فذطل کید روک یا

 ۲ «یالنا داحا هلرنا هدوو عالطا بسک هننرزرنم كوا ندا یس هصیلحت بولوا روبح هدهجردرب قحهلوا
 ۱ در و هنا زر E عج ردنا 2 رادت هکیارب هلا رولا 9 7 ٤

 ک بودا م ا ود Ta ےک با هکیا ید یهدنعابا نازم : و

 -- رارف یعا ح ورح تن یسهلج هدد وع ود مو 7 ۱

 ناب تكناب ز رم هزک رب هد دتوه رافسسا ریش ۰ راددرد شال

 1 كرا هدکداک دوع وم مو ۰یدیآردا تراز توراو 3

 ج E یسرضعب تودنک هنا كنابز رم یمیضعب 3

Eی هدنک وا  



 ۱:۷ باتک یعلیا

 كناد وسه و مسیدل ردا هبلغرکسع یهدنشلا وتو ۱

 ۰ یدحاق هثناب

 تولاق سوبحم هدنسهعلف ماربعت تقو یلیخ نازم

 یسهعاقما ربع» راحت ماطر هلریبدت كنسهدلا و هدانثا لوا

 ندر امدمم ناب زرم» ]رک هاب ل رافسا رشد یس یل وتم

 یاوعدر هد «ردشمام ر ویس هدا كن هعنما یکی ددا اشا
 دوس قییقرط رافساریشب «رایدلیا هماقا هعنصم

 كارب ندرلیعدم هدهسرا یدلیا امدع. ناکنا نابزرم

 فارغا یناعد» بو الک ایشیا هنن رزوا یساعا هللانیعز ع

 هسا راحم . یدتا ۱ هداقا ییغید ] وا لوه یرادعم طعف و

 ندنابز میراب ولطم بولاقهدننابلر فسا ریشپ ربارب هلب رلمدا
 هنیفامعم ۰ رایدلیوس ینیرلکج هبقک هقدف وا لاصصا

 ییرادعم یکیدنتسا هسا رونل وا لیصح یراسشج هلا

 ریشد ندنراکدلیا دعو هريش هدیرکحهر و دو

 تسبرمم نوکره یرلهدا و راحت هیلع ءان .یدنلوا لاققا
 یابزرم هتسیا رازتسا تقولو هدقچ بوریک هبهعلق

 ناز مهن رزوا یرامصا كرافساریشب ۰ رلیدا هدکم روک

 هل رام و هکعا مالعتعا ندنسهدلا و یی رادقم كنجرو

 هکسا ندنسانا یەک رادقم كح هلی هدناف و هناب ولطء

 تعءفاوم E هاب وا راف ہا رشا ید ر موزا



 ناز م .یدتا مایق هالبتسا ینیرهش یر ندندالب

 بونادلاهدیعا وم صج e اک 3 0

 كناد وسه و یلبعوا و هدهاشم یتمالع یوع مايقرب

 .E ۰ یذتا رارف

 رص رف یدرکم سرد قباس رادمکح هدة رص وب

 ایا مایق ا يا ها



 و باتک یعنکیا 1

 هنوک جوا یلاها نانلو هدهعدرپ هدکدلیا +۶ روز
 ینکج هلیتسوکت دش هدنرقح هسا رار بوتح ند رهش ردق
 ران ال وا ردعم هکقک بوناکو یرابسا «ریدلیا نالعا

 هدنفرظ هروک ذم مایا ۰ رلیدتک هرف رط هقشب تولیکح

 ردق كبنواو لوت هدنراد رس ور یعوج  ژذایم هدیک

 یبرکی ندنسیرره كزربما .یدلوا روا ید یاها
 راس ور ندنفیدمهنلا یش ر بوانتسا تاع ةیدف مه رد

 ۰ رایدتا مانتغا یی رللام و مادعا نسيه

 ماع رفن E هثداح وش د ن نابز رم ۱

 زو واندا عمحم بوزردلاق هغابا یدالب "یلاها هل روص

 هره راح و موه هنرارزوا رلسور هلرکسع ردق كب
 هداروانولیکح هت هاش ارپ راسور ندنراکدلیا مایق

 ۰ رلیدات وط هاب ویلتدش ر ندکع لولو ی راهو یرافدل و
 .یدلیا ثکت تایف و هدن لا

 هنایزرم تفو یلیخ ریارب هلا لاح وش رلبسور
 لوتقم یژنک او تولفم هرخالاب بورت وک تعواقم

 م یزاقدل وا قداصم هب هقناضم دلراس ور «یدل وا

 هللادہع وا یمهداز ردار هل ودلاربصات یک اح لکو

 ییدلک هسالس نوعا الیئسا یاع:رذا لدی عس ن نیسطا

 یم رب كنرکسع نابزرم هلغلوا غلاب هنابزرم یربخ
3 



۱ 
 و حالس «یدیا لشغالفابا هدنرملع راس ور
ê TT 

 ١ 5 ی نا ۳ رب

 ك ولعص یسابابكنابزرم ۰ ۰ ردٌشااقهدنرادب كن دال وا

 و" هلبتهج یدلوا رهسع هد هژمبعل وا رګ روم

 1 رواد هدیتم وکح الا ی دم ۇئ

  (rrr)ناجرذا ] ار یهعاطا سوز دنس دغ ۱

 نابز رم هدنرفدراو ردق هب هعدر بوقج هنسیلاوح

 یتیدالب وط ندرلمالک وک و ندرلید لماع نانلو هدهعدرب "

 هه راحت بودیک هنرارزوا راسور هلرکسع ردق كيبشب
 ید وا مزهم هدنفرظ تعاسر هد هدا یدالشاپ ۳ 3

 وب هود وا هردلوا هللا بیقعت یراهزونم راسور
  ءربشو اطعاناما هدنتح يلاها بو رو یرغوط هب هعد
 فرط فرط نوا یسوا نیما كسکره هلا نی

 ۱ دنرامح رلنال وا دوجوء هدرهش ندنلها ۰ رایدابا ادن

 ی وا هه را ورا دارن بوک هلماحم رک

 بوت الپ وطفرط فرط مالسا لهانانلو هدیحاوت هرکص

 یدل وا مزهنم یمیه ۰ رلیدز-وکموحم هنیرارزوا راسور
 ۱۳ اقا دلت هرات یره كد رکیع غالسا

 ور «یداروو هدا برع هلباراشأط لای[ وب “هسا



 ۱:۳ باتک یعکیا

 كنابزرم هدهرصو .یدشا تعرع هزربت هلرکسع
 هد رانا هلماعم ۇس یکیدزنس وکه دنقح یرکسع در یهدنناب

 عابنا همد بولیریآ جد رادرک ندنکیدلیا شیح وت

 ۰ ریدرب و ىدا

 یرفعج نت ىلع نابزرم هنرزوا تاموفو وے
 یکیدلب 4 الر وط هام عم تول وا مدان دنکولرا شدحوت

 تعزع یضوط هو رتو ماف هدهلکت ید هلرک

 نصحن بولیکج هر رب ًامزمنم هراحاب یمیدو ۰یدلیا
 هد رفعج ن یلعرار هللا هرصاحیزپ ربت نازم ۰یدتا

 هلیدرا بوغارب یزیربت مسید ندنکیدلیا بلجو نیمأت

 یلیدرا *ل ردیکهدکل وب هل رفمج ن یلع نابزم ۰یدلکج

 بوازوا ءرصاح ید هدارو ۰یدلآ هنتلا هرصاح

 ۰یدزنس وک تیغر ه هطاصمندنفیدلت وط هب هقاضم مسرد

 هلرس دعاس كنابز مو ملست هنابز رم یلیدرا ناعتسالاب

 نابزرم ۰یدتا تماقا هداروا رار هلیلها كرهل کج

 الیتسالاب یییدالب ناحه!رذا هرکص ندکدتا هلازا یعناوم

 ۰ (۳۳۰) ردشعا لیکشت هلقتسم تموکحرب هدر ربت

 ( یتهوکح رفاسم یب هدناه؛رذا )

(۲۰-۳۳۰)) 
 هرزوا دنا وا رک ذ رفاسم ن دج ن نابزرم



 ید كن هلابد نانلو هدنناب هما ندرت

 "بد تو] ام یهدنراارآ هد دهم هلع ءان

 الع یایق هنملع مسرد ر هلغلوا 3

 اب لود 71 ر هلال تاب هت و

 < ہدکر ادرک یک یراقدشراق دنب رکسع

 0 ة رکسع زا كب هدشاب كعد ۰ رایدلیا

 ۲ .قیحاح نالوا تد و٥ ه دن رد تولیکح هناا وح

 ۲ یتیدالب نا بردا نازو اصلا هینارد

 ِ ( ردشعا

 ۶ واتس 9 عا ا یر ندنکیدلیا ش درک ینهذ



 ۳۹۹ ۱ یعکیا 0

 یتیدلوا شتا تلج كس رد و
 تداعرو مارک | هکر راح د جسد یدا هدزگا هاد :

 . یدلنا هظفاح یلالقتسا
 ناو E BS ترازو كەلد هرکص ندنو

 هما لا تموکح ءادعا "یناص رذا رفعج نب یلع مساقلاوا
 ندنکیدلبا فوك یچلا ا رو ز و سرد « یدالشاب ۰

 لوا راھ 5 ر ۰ یدلیا رارف فن سه دز م رط رز و

 وا «یدیا روما هنس هظفاح مرط ندشدناج مسید هدانا

 یرالع وا هلا رڌ ام ی لر یلوص و ۵-م رط ل رفووم

 روهظ تفلاح و تش و هدنرلا زا نازو نادوسه و

 نادوسه و تواعت یو تو وا فداصع هنام زرب دادا

 یراخذو لاوما یکدد و ضبف ییرااباب نازم هلبا
 . رایدلبا ذخا الماک

 م ورح ندراسب و تور وارد ره رفاس» "1 درج

 5 لع ۰ یداکح هلن وردهعلق رب هح کلات ]ای یدل

 لوحد ددل هل رفت هاب ز رم هدد لاح وش روعح

 ن ىلع ۰یدلیا عامطا ینابزرم هالیتسا یاحه؛رذاو

 ندةفناط وش ید ناز مو ندنامعا یهذم هدذطاب رفعج

 ص۶ هب لع ترصح و ندح را وخ ےس معرد بول وا



 ِِ لاو امیر بت هدنلاصفنا

 ندنکیدلبا موجه هندالب ناهرذا (یرکبس)

 : ندلتدرا بل وا موم و 9: هب هعقادم

aو 2  
 وا شعا نص

 e ییدلیا ماود ههریصاسح ىر تل

 1۳ د e ۱ A یصالخ ا یرکل

 و ده چ ا یوم ریمآ تاب دارم ید زاب



 ۷۳۳۹ بابک یعطیا 0

 لام راند كب زویشب یونس یتیدالب ناب رذا «ناحز

 4 کک "هوفر و یدابا هر و ۵4سه دهع دارا عوطع

 لصاو هناحص: ردا فسو ۰ ید رافح هل و قسو هل عفر

 هجا نمو منام نالتکیدلیا تاف و رس هد۵ رص یعح هل وا

 ۰ ردشعا البتسا ینیالو ناخن رذا نزسکعا فداصت

 «یدلا ییدالب یر ابرح ندند ىلع ن دجا یشادنرف

 ۰ ردشل وا لوتق« هب را ادنع ىلع

 ۔الخ فرط یدالب قرشم اون هدنسهنس (۳۱4)

 هدک دنک فس و هلل وا هیج و هجا ہلا ییا ناهس و ندتف

 ۰ ید وا لوتت و روسام نک ردا ترح هلا هطءارو

 ال نالوا ی رات یلاصفنا ندا: رذا كةس و

 ناح: رذا یدرکلا ماربا نر سرد مو هد هم وو رص

 ۰ ردشعا دادا س قلا نوا ییوکح

 هدنتدلا وح لص وم تفور عقاب یباب لس د

 . ىدا ندناعصا كن راشلا نوره نالوا شلیا ج ورخ

 اردک هن سیلاوح ناب رذا هرکص ندنتیلوتقم كنوره

 ١ U ا یا نا هدکد و ید تقلا داول ندزو و



 ! ۷( ° ox TT ك هدنناب بودا ماود

 ارزو كفو هلا 2 رک اف س وم هدنڪګ رات

 هده راع نالوبعوقو هدنکوا كنسویف لیدرا بو رو

 باکترا هدنقحارما هحدق»هلغل واروسآامو بواغم فو

 « قد قد نم» وه ها هب 4 ریهشت ها ام یکیدلبا

 هالک رب لوه ندنفبروف یکلیت هنشاب كفو كلر هد

 هدا در قم هلا باکرا ههود ر یس ودنک : تنور

 كن هفیلخ لوصولادعب هداد غب فسو .ردشعا لاخدا

 «یدلنوق هسدح هلا
 ناجا رذا كبس یمالع هرکصتدقدل وا رسا فس و

 .یدرب ویدا البتسا ینیالو"
 هدفدسنل [ یربخ یکیدایا طبض قاب رذا كکبس

 قوس هلمسادنام و هللا دنع ن دج كمدا_لنا سڏ وم

 لام كناص: رذا كبس هدانا یکیدلیا هبلغ رکسع یکیدلیا

 هلا ER EA ندهفیلخ یم و هنس ودنک هلا عوطعم

 ثمر و راند ك یمر ووا یونس هک دایا |

 هماند-هعو تعلخ هنسودنک لوبقلاب یماقلا هلیطرش

(rı ۰)هلیساعلا كمدالنا سن وع هفیلخ هدنسهئس  

 e ن وزف "یرو قالطاندسح یاس ۱ یا نی فسو
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 با

 او الو یر هلا یعس كناعيع نب ىلع و الیتسا

 ییس هفت اط نلت هلت نعب ردا و ییغیدنل وا اطعا

 «یدلیا انا هنارفلانیا رب زو ییکیدلیا درط ندراروا

 نب ىلع قرهلوا كانیضغ ندهلماع» و ردا هفلخ

 نیدنکیتلا تیکت نسو ىلع هدفدنل وا لاوس نداسبع

 هلی سادناموف داق مان یف ناقاخ هدنسهنس (۳۰۵)

 دک نافاح یدو یر سه دن رزوا فسو

 هدامو ندنفالخ بناح هلغلوا روسأمو بولغع ه راحاب

 ۰یدلردن وک هن رزوا فسو هلرکسع مدالناسذوم نوا

 راند كم زو ید فتو هدکد شنب هلبج لاعا سوم

 هنسسودنک كنلاعا یر هرزوا كءرو ع وطقم لام

 تاکترا كس و » هفیلخ هدهسدا شا ادا مج و

 قجهریدلوط یتسارآ لوک "رب هدنرزوا تاربوزت یکیدلیا
 ود «مکج دیم رز و هنس a یش ال ویر هسر و هلم دا

 كنو كردا مالا ليكن كفسو و اطعا در تاوح

 هرکی شویدی لارا ددش نما هاو
 شنا مان .دیتیقم رستم میل ها

 هده ریهشآ تروص ر تاکرالاب هره ود ردا ربسا نیرک |

 ندفرطر هلتءاقا هدناګز سنوم ۰ ردشعا لاخدا هلي درا

 ه هناعتسا هلتعجا رع هتفالخ ندفرط رکید هصقاوت لاکا



 نا

 - هدادغب هلیشرط لصوم فسو ندنکیدغا لوبق دادود
 ۱ ۰ یدتک

  یرکی زو جاسلا یان فسو هدنسهنس (۲۹>)

 هلردا دلقت ی الو ناجح: رذا هلا عوطع» لام راند كب

 ۰ یدلیا السا یناح؛رذا و تع نع هلن رط روند

OTE اس TOT Tro IT TO TRIO OT 7 

 كتارفلا 3 رزو یکلیلاو كحاسلا ییا ن فسو

 كنارفلا نا هدنسهنس (۲۹۹) ۰یدا هدنراز و نامز

 ۱ یا ی فسو تقاعتم ییبصذ هن راز و كندناقاح 4).] رع

  هنسهنتس (۳۰4) یعوطقم لام یفیدلوا دهعتع حاسلا

 تور تری وم ك ها وش تورم ردن وک رد

 یس هد خا م و ل نع كناسرع نم یلعنالو یرز و كن هفملخ

 1 كلا راف م دم ندنل رع كیا سرع ی یلع هدک دتشیزا

 "ییکیدار و هنس ودنک ندندناح هةل ییالو یز هلا یعس

  ندناص؛رذا هلرکسع نوجا طبض یتسیلاوحیرو نالعا

 7 ىلع نی د یسیلاو ییالو یر ۰یدلیا تکرح

 4 اسارخ هدقدلا رخ ندنغیدل وا هدکمک كفعو كلولعض

 ییدالب را "ناز "ناوزف یر فسو بول-کچ



 ۱۴۰ باتک یصکیا ۳ 0 1
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 عدم هددسنا یدلیا حج ورخ نوحا دعفا دم هل رکسع

 . ردشعاتافو اقاعتءو شلوا بسا یسودنک و بولغم
 یبحاص هغارع یتیدالب ناصبرذا هرکص ندنو

 ۰ یدایآ الدا یادش نیسح ن هللادبع

 «قفوم یشادنرف ءلرتعم | هةل هد همس )۷7(

 نییعت هنکلیلاو ییالو ناب رذا یاسلا یاند

 هعفادم هلرکسع دللادبع نکر دیک حاسلایایا ندنکیدلیا

 یتاصا رذابول وا مزپنم ًابرحهد هسیا یدلیاح ورخ نوجا

 ۰ یدرب ویدا طبص حاسلا یانا

 كنەغارم هلرکسع جاسلا ییا نا هدنسهنس (۲۸۰)

 دیعهرکص ندهدندش هب راح و هرصاحت ردنا مایف هنطبض

 شعا مادعا هللا سبحو تسدرد ییباصا و نیسح ن هللا

 . ردشلیا النسا یی هغارمو

 كردا روهظابو یلتدش هدناحا رذا هدنس هنس (۲۸۸)

 یانوم ندنتژک كنايفو «یدلوا فلت ناسا قوجك

 نفدو نیفکت تاوما بوی هنلو مدا كحمدیا نیفکت

 .یدلاق هدرلفاقز نزس وا

 هددموقم نس جاسلاییا نب دمع یسیلا و ناصترذا
 هنر یدادوید یلغ وا لر ییاععا هلکعا تافو ندایو

 هلتفااع حالا ییا نن فسو یشادنرف لد ۰رلیدنروط وا



 :ناقلب E ا ا یهدهعلق و مت

 ] ۰ یدنل وا رب یس هعلق شدنک یهدتس

 ) )۲٤۸هیءاشروغت ندنقرط نیعتسلا هفیلخ هدنسهنس ١
 ناه؛رذا یمرالا یک ن ىلع روهذشم دهاح یسلاو .

 هد(۲4۹) بولوا رومأم هنلکلیلاو یتیالو ناتسدرک و
 ههر زجهرکصندکدننا دابر هلا برح ی هیطالع رام ور

 .ندنکیدتک ه هعفادم هل رکسع یک ی لع هدن رام وعش

 ن العءرکص ندای ی لع .یدلوآ دهس هب راحل ا ۲۸

 هردشل وا نییعت یلاو هنناطومو ناصبرذا دجا

 ندنا روهظ هدنسیلاوح ناتسدرک هدنسهنس (۲۵۱)

 هداف هلکلهبلغ یرلقدالبوط هنرلشاب چراخ رفن یکیا

 :یدتک هنررزوا لرلیجراخ وش الع هدنرلکدلیا مایق

 ی هعلق سالا الع ۰ رایدلبا نصح هب هعلق رب رلرح راخ

 ههر «رلیدمهل دا تسدرد رلیحراخهدهسدا یدلیا طیص

 «یدمهنلس یرافدجحاق ۱

 ناح:رذا ندنناح دقعلا هفلخ هدنسهنس (۱<۲)

 | | ةو هسهدهع یناطلا ییعنره نرد یکلیلاو ییالو
 |٠ یتیدل واح ولفء الع E لاو هدکدتک ىلع ۰یدنل وا

 او 2 وا شفلب ههفحر بورسوک تفاح هدلاح



 را ی 11
 و ی وغ 1۳ ار ی

 3 از تا

 ۱۳۲ باتک یعکیا 2

 هنورط بوک هناهبرذا فسو ندنغیدناباق زالو ندراق

 هدهروک ذم *هدلب رلقفثم «یدبا رو هدا تماقا هدنسهدلب

 ندهدلب فسو .رلیدلیا همصاخ یتیاععا هلا فسو

 رود بهدرامدا نالوا هدا «یدل وا لوتعم 0 بوەج

 هلرک سعی رک لا اب هدود)اربخ ندهلداح وش لکوتم

 لصوم اغب ۰ یدلبا ا هغ٤ وط ییرالتاف كةس وب

 هرارزن یوم هلا أد ندنزرا كردیک هلیقرط هریزچ و
 یوره “دم "یسع “دچا ؛نایلس ؛لیعاعما یراردار و

  هدنهلع فسو هرکص ندکدتآ لاسرا دک وتو تو

 وش «یدلیا ه راح هلبراعفتم اس ور نالوا شا تکرح

 قوج و لوتعم ردف كبزوتوا ندرافلاګ هدره راح

 هدی ادل لسد وقابلا نالواقفتم هرو ردا ا روسام

 هه رص تبع شم سالفت هرکص ندقدنل وا البتسا

 ۱ ۰ یدنلا

 تول واد# ردو هنس هنس (۲۳۸) یمدرمصاح كرافت

 هلک<ا قارحا یرهش راهرواجاب یلطفت نالا ها راقبنه*

 هرکص ندوب «ردشا وا قرح ید ناسنا ردق ث یللا

 ی عاق نام رر هل رش لب دغص نانلو 5 0 سیل



 ناب LL a ن, نتبع نیروصحم ۰ |
 طیص یدعلف هلا طعا نامااغد ۰ رایدلیا بلط ناما 7 3

 ٠ هلا رارف بوتج نددعلق ثیعب نا هدهرص یکیدنا

 ها ماس و تسدرد هلنراترشابم لرلدالوا ر ا دک ٩

 ردشءاتاف و اس ویح «یدلدبا سحهدا روا رهلنردن وک

 1 ۰  نکردیادالب ءعاطقا هند ال وا لک و تهه دنس هنس (۲۳۰)
 N دمو شا عاطقا همم یلغ وا هلبا دال شعب قاصبرذا

 ۰ یدیشفلگیبعت یاوهنت الو نایب رذا ىز ورلا فس و ی

 7 یلع وا كر ندنکیدتا تاقف و لر هد(۲۳۰)

E OE. 
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 .یدلدبا بصن

 ا یا رک

(rv) 2۴ 1 ناتس درک ط ون رم هن اه: رذا فس و ۵ کد س دس  

 طارق قبرطب نانلو هرزوا نایصع هدکدتک هنسیلاوح

 .  یلغوا هلا قیرطب فسو ندنکیدلیا ناعنسا طرتسا نم

 ۳ وا دن رز وا كن وب هردو هب هیفلخ توت وط یەم

  یلغوایئادنرف كطارقبنایتسرخیاسۋر نانلو هدیلاوح

 . ثكبش رطد ,a د ناتق كفسو یافتالاب هلا

 ید هرارزن یموم یل اغ (نازغ) نزراو یداماد
 روک تیس اخت .قلارا و ًا ۰ یدلیا داحصا هآ ران وب



 از REE اس ما

 ۱۳۱ باتک یعکیا

 نقدا وا یهطت ندا ت وا تکاب شبا 0
 تست لاو هاروا روج :ندنسابرفا ل

 ۰ یدنلق

 یالوط ندایسا ضءب روک نر ارت )۲4(

 هرکتع ندک هت رز وا هل ما كف رلح ردنا نایصع

 رد ردنوک هارماس هلغلوا روسآمو بولغم وشراق

 ۰ یدنل وا سدح

 . ندج هنکلیلاو یتیالو ناهرذا هدنسهنس (۲۲۵)

 .ردشلوا رومأم هره نت متاح
 سا> هدا ماسو تسدرد هدنسهعقو كتاب هحدقم

 ندسبحم هدنسهنس (۲۳ع) ثیعبلا نیک نالوا شلدبا

 یعالف ضعب هل نع هدنرع عقا و دنا: ردا بوحاق

 ن ىلع نب هودج ندنفرط لکوتلا هفیلخ ۰ یدلیا الا

 تب ناو هنکلیلا و الو ناحص؛رذا یدعسلا لصف

 یدلسیسن رعو یکزنلا لرز بولوا رومأم هنتسدرد

 ریدشاغوا تفو یلیخ رانو .یدنلوا قیفر همودج
 لس نیا ریز "هه ودج- .رابدمه وط یتیعب نا هد هسا

 یهرکی بوسک جافا ردق ك ندنامروا یهدنفرط ادنم

 درم یعددل وا روصح كبعب ناو لاما قن رد

 هلکل هبلغ یهدنشاب ثیعب نا ۰ رایدتا قربضت ییس هعلق



 ی

 ۱ ۳ تیعچ هدنسیحا و هنن كلاب «هددنزرب نیشفا

 كن ا هرصهرا بوشا وا هساکعریو مان هنر

 E راهم داصم تان تاح هدنرلا را یرلهزرفع

 . هدکمربتک ه ربخذ ندهغا مكنيشفا كىاب هدانا لوا« یا

 هد ا طبض یهریخذ بوروا ینسهلفاقرب نالوا

 هج رد ندنآ و ریش بقاعتم یتسلوا هلصاح هددش هَمساصم

 E تنواعم كنهفیلخ بوش هرخذ هدهافک

 . یداوا لصا و هنرکسعع كنيشفا ید افب یکیدردنوک
  یتوق هدنسهاس یتژک كراندبا عابتا هبهذم هسا كاب

 ِ ۰ یدناهدعهرت را ها

 د طا لا رفعح ندنف رط مصتعح هدنس هنس ۲۳۱)

  كکباب بودا قاحلا هنمودرا كنيشقا هلیرکسع دادما

 فرط فرط هلةغالروط توفق كجەدا تدافک" لک

 ۱ : ۰ یدن العاب هرل ۵ راح

 اردنا هبلغ هلا ددش لاتف نیشفا هدنسهنس (۲۲۲)

 اس را هارماسو تسدرد یهللادبع یشادنرف و یکیات

 ۰ ردشش وا مادعا هدیسیکیا هلبرما كنهغلخ هلکعا



 ۱۳۷ باتک یصکیا

 هرسداتشه -ِ روب هدنا تب یعحر هلم هماقا

 هب هدلد نامه ند ةت سام ته>رب تودا روع تروشم

 ی رکسع دن هرکص ندکد) رب و را رقاقات هنس دنا م وجه

 یهدنرز والو هسبا كنابو شل ر طاح هم وجه هنا هییعت

 یاعصا هلا دم «یدیشموق رکسع ه وص و هدناتسکنس

 دوا یرا دعم e و حوا تول ورلدا یضوط هعاط

 موش رب هلرکسع یهدوصو ڭىاب هدن راق دةح 4 وراقو

 لر «یدلزو یرکسع + ررع ر ار هلږسم زس وک دس

 هب دم زنه رکاسع درس وا ندر E یاس ور یهدنناب و

 هد هسدا رای دالیا اطعا سا وا و عاص قلعتم هاش و رم

 عابنا یهدنرناب «یدمهلوا نکم یسلردروط كرکسع
 تاکداب راد ریس وک ما ود هدب ی لاتف و تاب هر رل هب زج

 راک .یدشود یعاشا ندارم e تول ەراب

 ۲۱(٤۰)۰رایدردلوا ید بوراصییفا رطا

 هدقدل وا غلاب هنومأم ی ربخییلوتم كدیج ند
 یماشه ن ییعو هه راغ هلکباب یرهابط ن هللاد,ع

 ۰ یدلبا روماق هنکللا و قیالو ناهفصا و ناجا رذا ۱

 هدنفح ییاها.رارب هلیسرا و هناص؛رذا ماشه ن لع
۴ 

١ 
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 a ھن رکسع كقرز ا

 ۴۳ توعجوشراق هلتروص هزرابم یسدرب

 ۱ : ۰ ردشم ردل وا

 قیرز قرهلوا كانبضغ هدفدل وا غلاب هنومأمربخوب

 یبیسوطلا دیج ندم هرزوا كعا هب را هليا كابو

 ۲ ۰ یدردن وک 4 اه: رذا هل رکسع نیسعتل اب هنکلزا و لصوم

 "لوصولا دعب هلا صو« هرزوا كمك هناجبرذا دمع

 موق یرکسع یکیدلیا عجب ندهراس لئابقو هعیر

 ید یلغوا دیس قباس"یلاو بوردشلر هلبسهدوجوم

 هدکدلیا تا رحم یه و هناحص+ رذا باکتسالاب ید

 بويل وشراق یدیج نب دج هدنرزوا یرهن باز قیرز
 : ندد ندنغیدل وا مزهم هل روص انف هده ,را ت نالوبعوقو

 هرکصندنو «ید)ردنوک هدادغپ هليا. ناما ذخاو نایتسا

 3 ن دج قرهنلوا نییعت لمام هلصوم دیس نب دمع

 ا ناو ناقجنوشراقو تعرع ها رذا
 [۳۲ رح .یرطوط مير كا هلبا ؛لاس را هدادهب .ذخ الا

 ۲۱۲(۰)یدلیا
 مدل وا فداصمنک ردیک هن رز وا اکیا دج ندم

 ی



 ۱۲۰ باتک کا ۱

 ۰ ردا اتال هس ن نادیواح هرو نم اط تولوا ند

 ردااعدا ییکیدلیا لولح هنس ودنک ې ور كناد واح كباب

 ههباباب لزق “هل غوا كنانا هدساف هشاط وش «یدا

 هنندساف داقتعا یغيدل وا راح یصکنت هشادنرف كت» رشه

 هنا ويح ندناویح حاورا » بول وا لاق هصسات تهذم و

 : ىدا رتربد « ردا لاقتا

 ند نیسیع ندنفرط هفیلخ نم هدنس )+ ِ ه)

 تونلق نییعت یلاو هنتال و ناتسدرک و ناص؛رذا دلاخ ییا

 شمار ةدمسبا :یدلوا روما ۸ راخ لا ی رخ با
 .یدءهل و قفوم هکعروک

 هدد هللا ود تراس قو رار هد )۲ .4)

  دینج ندجا یماقعاق نانلو هدناهبرذا هدلاح یعیدلوا

 مهار بقاعتم یون «یدلیا ریما یعرخ كاب ییقاکعالا

 ؛یدلوا رومأم هنمالو نا! رذالضفلا وان تیللا

 نانلو هدنسارا ناج:رذاو لصوم هسیا ىلع ن قدرز

 دیس یربما لص وم ندنکیدیسوک بلغت البثسالاب یلابج
 نایرج هب راحت هدنرلارا كردیک هن رز وا هلرکسع سذا نب

 ودرارب یلدوجومكي قرققیرز هدنسهنس (۲۱۱) و شب
 دیس هدلاح یغیدلوا شالا قوس هلصوم هلا بانوت

 ماو هب هعفادم هل رفن كسب ترد یکیدلی EN راد
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 ۱ لا ار ۱۲

 تفالخ لئان رو صنم «یدیشقلق نیعت لعام هناصبرذا

 كره دنا طدر هندی ال و لص وم ید زلد نا 2: رذا هدف د) وا

 او ناھ: ردا 1 ۳ كمر ن ی هدنس هنس (۱6۸)

 یول نوما دک الا

 بول وا یا وهاج: رذا یلفتلا و رنماسبهد (۱5۱)

 لاعا نو ناص:رذا یدهلا هفیلخ هدزرب هتس )۱ ۳)

 -نوره ود( ۷۰) ۰ یدتانیعت ىلا وین وره ىلع وآ ه هب ض

 هلان رذاینابیشلا ةلازن اد منن دز .هدنتفالخ كديشرلا

 قو و ومآم كد ا هنس (Ar) قرون وابصذ یلاو

 یا و لصوم در هد هم وق رم ل ودنا یعیدل وا بلاک

 ۰یدلدا قاطا هلص وخد نا: رذا هلا لمن هنکلیلا و

 كردا تاقو هدهعدر ندندالب ناج:رذا در هد )1۸(

 ١| هردشفوا بصن ىلاؤدمإ نلغوا هنتبالو ناجبرذا

 اعرا نوره «رلیدالشاب هب هناراک داسف تاکرح هدنسل

 نهروک ذم هشاط دز رکسع رفت كن ن وا یکلام ن هللادىبع

bC:مناط زد یک هللا دمبع ؛یدلیا لابسرا تاب  

 eis ره 1۳ > یی هم وقر

 ۳ واح دشناط "كا E E داقتعا داسف مشت



 ۱۷۳ ی یر

 یس رب ره هدکد دنر هنابل ریکب كاع” «یدبا ر ویک ی وط

 «یدلبا 3 یتیدالب ناهار ذا ندفرطرب

 یه وا نیبعت یلاو كدقرف نم هبنع هرارب نانل وا 2

 دالب نام: رذا ندنغیدنل وا ما ندیهانیتفالخ *ییاع بناح

 ۲۲(۰)یدنل وا بصن یلاو همتع هنسهح وتم

 هلا لع ندناه:رذا هدنګ رات (۲۵) دقرف نن همنع

 هنس «یدلدا نییعت لماع یدنکلا سف ن ثعشا هن ر

 نایصع هلا دهع ضعف یسیلاها نا: رذا هدهروک ذم

 ییرازح ندتم واقم هدفدنل وا قوسرکسع هن رارز وا ۰ رای دلیا

 هرزوا قلوا ص لدب ندنراکدلیا ساقلا حصو راهظا

 «یدنلق اقا و هداما هطاصعو افیتسا مهرد كي زو زکس

 « ردشعاتافو هدنسهنس(4۰)یدنکلا سیقن ثعشا

 یئاطلا دراطع نب رع ندم عیطع نیا ٠ هرکصندثعشا

 هرزج كناورم نب دم بونلوا نییعت لاو هناص؛ رذا

 ردق هئضارقنا كنه و ءا تلود ندننیعت هنکلیلا و ییالو

 هدناقواژثک او امر هدکلر با ناتسدرکیتبالو ناصبرذا

 «یدنل وا هرادا ًاطو رم هننبال و هربزج

 هربزج روصتلا رفعج وا هدنلکشت كنهیسابع تاود

 قباسر یتیالوناح؛رذا قرهنلوا بصن هنکیلاو قیالو

 لوص ن ده ندنفرط روصتم هاکلدا طبر ههرزج



E ۱۳۲قلاب آخ  

 ۲۱ )22۶۷ لزوک رد ددل ر نقا هنسض لیذ كعاط مان

 رده وا ان هدننامز دش لا نورها «ردراو

 1 < ولم دام* رد هد نسق رش بناح گن زا س هوک لیدرا

 ۰ ردیسهدرک ان هو نیت نت

 كنغاط هنالفس ندرلن و ۰ردقوح رلغاط هدناه:رذا

 كغاط وش هدهعدق دنمزا ۰ ردمدق كن یکیا نوا یعافترا

 رو هل وا تیاور ینیدل وا ناقلوو

 وص هرف یرهحولشاب كراهنا یک هدهروک ذم تکلع

 «ردهدنلخاد تکلعوش لوک هیمرا رد رارمن سراو

 ( یس هی رات عباقو ت کلم نا رذا )

r)۳۳۰ ) 

 كناه؛رذا ندنفرط نمدنفا هنع هللا يضطر رع ترضخ

 ۔اوحیر نرةملان ےہ :یدارومأم هللا دبع نم ریکب ے:ےف

 ٠ نالوارداصف مث كن رت سطح هغیلخه رکصذدک دتنا + ینسیل

 اپس ۵ نب ہہ ل (+r) كن رعش هنن رز وا یرللاع صا

 یدردن وکه ناب ل ریکب هلرکسع نوحما دادنا یی هنشرخ ن

 دزخرف ن رادنفدا تق و یکیدنک هنسړلاوح ناحب رذا کب

 ۰ هن رل-عاط ندسعرح توایزو هد: هالا وت دور جاو

 , is Ê A SEE E E faسا 9



 ۱۱ اتک یهکیا

Eجم  

 ( هژیس هيفارغج ةصالخ كتکلع ناحجبرذا )

 ) ردهدناب یم هی رات میاقو )

 ( ایفا رغج )

 ناکیایرذا نالوا هنسانعم رابنلا تس ( ناج:رذا )

 هل راهدکشتا هدن رانام ز ,سرف ٌهعدق كولم ۰ ردب رعم كنظفل

 همس هل وا نوګا كنا ۰یدا هدیلاوح وا یرلهجولشاب

 كنمخاعم ما دمب راد ره ٩ ین وا

 امود لحدق و اهدا ا

 لالا و حاملا ناب رذا یر

 ككناب وكن هزم هرز وا یییدلشالک | یعدندن زو كس

 ظفلت ود ( ناب رذا ) هلیرسک كنار «ینوکسكلاذ "یه

 ۰ رایدلیا

 « رد یبیلاعت حسف كن هیناریا كلام ی خکبلع ناب رذا

 «روزرهثو مچ قارع ًابونج " ناورشو رزخ رګ الاش
 نادم «ردد ودح هل دالب ناتسدرکر اقا لید دال اف

 4۶ام «هیمرا «سا)س « یوخ "لیدرا “ر رت یه روھشم

 دنهس هدنتبام تكنارعص عساور یرهش زرت ۰ ردیرارهش



 ۱ ربعلا تآ م ۱۲۰

 ۲۱۲ 2 لاو تب نامجتمالاب .نسهد وخ وم رک اسم
 i ندکد رک هزار هلرکسع وجاتلا ۰یدلکح یضوط

 ا قلب دكر نوعا تیععت یهاشف وش: هزکص

 ٠ هاشفوحس رمالارخا بول وبعوق و هب راح یلتدش هدنران

 تافوبقاعتم یسمکج نیشنا لیم هترازوکهبا تسدرد

 ۱ ۲>>(۰)یدلیا

 نوناخشدآ یزف كننکنز دعس كاتا هرکصتدنوب

 تف و زارب بودا شولخ هوم کین رس هدزآ ریش

 -فرش یصاف هد هسا یدتا لاغتشا هلاروما هرادا

 هل وا ضراع لالتخا هکلم هلا حج ورخ مها را نیدلا

 راه راحهدن رلا را یرکسعل وغم نانلو هدزا ریش هبا ی اق

 هل ورح ندنعا تاو نی دلا فرش ضاق هل. وق و

 ۰ (13۳)یدل وا لوتع

 هدءرکص ندنو كالالثخا نالوا ثداح هج زا ریش

 هر مآ كناخاشا هدنسهنس (دحم) ندنکیدلسک یسقرا
 توت را البثسا سراف دالب و الجا هزبرپ نوناخ و

 ورا وا صرع یم وک اش

 ه یرضوط ند ضوط سراف دالب هرکص ندالیتساوش
 «یدلدیا هرادا هلرایلا وقرهلوا مضنم هنکلا4 وک الهینب



 ۱۹ باتک یعیا

 .رّوط هرزوا .قایا هدنموش 8 درت وە دن رخ
 مادعاین و اخ نک توشلیا دنبزوکی حزرب نالوا هدقم

 لردیک یر ۰ یدتنا صا ه یحز ییسی» ریتک یتشاب هلا

 با ماض هنيا تشطزب :نتشابو مادعا یتوتاخ ناکرت
 .ه وکر ادت یهدنرفالوف كنهلوتقم هاشفوحس هدکد ربتک

 هدکهکا یسودنک هلا یتغت هدسلحم وا بوراقج یرا

 تشح وهسک ره ناو .یدتالرذیض وط هب رطء نالوا

 دهها شو وس اما نانلو هدزا ریش ندنکیداک تره و

 هرایدتح ندزا مش بوس هنرتا نزیک تعجارم

 زەند هتنا ایسههدکدتشرا ینیراتکر ح رنو هاش وس

 یکید اک تسار اد تا «یدنک هرص یراهفرا هلتع رس

 یدردل وا بوق هرب هلیسهلاوح نارک زرکرب یکب لغوا
 یهدزا ریش كنسبه هلتد وع ندنکیدم ةا هب هرباس ءا ما

 رارف ندارما .یدردتا قارحا یییرلهناخ و ام ینیرالام

 یتلاوحا كهاشفوحس ءلردیک های كنوک اله راندا
 هزاربش هلرکسع ییوجاتلا ندنسارما وک اله ۰ رایدردلب

 هدکد شاب هناهنصا وجاتلا ۰یدرافیج هلو یغوط

 روضح هلتءادنراهظا لوا تعاسر و یییرما كنوک اله

 قوس نیفح هلواول ريخ هدنقح هسا ردبا اصلا هت ینا

 بویشاراتعا هنهصن وش هاشقوحس هددسیایدزاب ههاش



 ربعلا تآ رم ۱۸

 ۷ یدتا تافو توشود یغاشا ندنحص» لرصف ءاضق

 ۱ ۰ (دج۱)

 ندعس كاتا نرغلس نب هاش دم كاتا هرکصندنو

 تاذوش «یدروطوا.هتموکح ررس هدزا مش یکنژ

 تقبس هج هبقارع "یلاوح كنوک اله ۰یدیا عیحش تیاغب
 شقلو هدننفافر هدنساننا یسهرکسع تاکرح ندیا

 یتعوکح ری اعش E ۰یدا شەزىسوکتلاسبو

 ۰ یدلبا اسمو ج “راما هل اکترا یهانمو قوذو احا

 هجو ۰یدا صدرح هدهامد كةس یار هلرالاحو

 فده ههیءوع ترفن هللا مادعا یو ینو ش یعرش

 هلل ما كنا و الم هدکدک هام زکسندنسولح .یدلوآ

 قوس هنر كرولدا سبح هدنسهعلق رخصا و غلخ

 55۳(۰) یدلدیا سالجا رفلس ی هاش
 یکیدلیادع داسف "یعاس هدنسولج تیاد هاشق وس

 ناکر ندا كیرحم ییارما هدنامز قلسو هلازا ناما

 همنا هاش وس ۰ یدلیا هدشک ةجا وذ زا كلس ین واخ

 1 تنسالت تونلاق و رک ندهاش دمع هدیهان م ویهالم

 "ید روهدا تراشا هنت وقع كناهانکب
 التما هدنغامد ندهداب راحت هدنرمشع ساع دحشک رب

 یتاکیرح یهدنامز ینلس كنوناخ ناکرت بول وا لصاح



 ۱۱۷ باتک یعکیا

(rr)هنر بول وا توف یکنز نب دعس هدنسهئس  

 .یدلیا سولح رکب وا كلاتا ندلارفظم یلغوا

 *یدایا "هلاطا هرالح ناتلو رواحهسرافدالب لر رانات

 ه آاق یاتکوا رکبو اهدا ا یزکذلیا راسخو السا

 ندنرلترضم لری ریکنج کلم هلص رع تعاطاو اباده

 ناح قلتف هنس وذنکندنف رط نااق یانکو او شّعا هظفاحم

 2 ۱ ۰ ردشلر و جد یقل

 یفیدصاب قابا روا لوبو تمنع هقاع وک اله
 ا يدا وا هداننا یکیدلیا ترم لاعاب یرارپ

 كن وک الهو ۰یدردنوک هناي كنوک راه نوحا مودق

 نکردا موجه هدادنب وک رله «یدلوا رهطم هنناغلا

 هب وک رله هل رکسع یهاش دجشیسهداز ردار ركبوا كاتا

 ۰ یدلیا قیفرت

 دعس, لعوا ردنا تافو هدنسهنس )1۸( رکب وا

 نک ردبا تدوع هزارش ندنسلاوح دادغب هدانا لوا

 غلاب هزا ریش یتافو ربخو شا تافو بونل هتسخ هداوب
 سالجا هتم وکح ریس دمع كباتا یریغصدل و هدقدل وا

 ۰ ردش)دیا

 هک ص هام ید هنس یکیا ندنمولج دم كاتا



A 

 E هلو ۰ یدلیا احلا هن دار | هراکنابشو رارف

AA 

 ۱ نا یهداز ردار لن هوش نکل ۰یدر و یدنا السا

ERهم وع لاظم یکیدلیا تاکترا هد دم وو رع د زاد اب  

 م ندا قیوت هبالیتسا ی هلو نکند و ترفت

 كانکنز مومعلایع یلاهآ رك *رکسع درک توا تعادل

 دنس هذ هلا باج یکنز .ریدلبا وزرا یتموکح

 ۱ ۰ یدلدروط واهتم وکح

 كاتا یلغوا هنر ردا تافو هد (0۷۱) یکنز

 . ردشعا سولج هلکت

 نوجا الدا یزاربش هدننامز كنو زکدلیا كاتا

 هلکت ۰ ید و هد رلعلیدنف راص یل بخ ردا موجه هلرکسع

 هب هلکت رفنس ن لرغط «یدلوا حورح هدنساننا هعفادم

 هدننساتا راه راح ندا نایرج هدنرارا بول وا ضراعم

 « ردش]وا بارخ یرارب قوچ كراف دالب
 3 .رفظم یردار ردنا تافو هدنسهنس )۰٩۱( هلکت

 :ردشروطوا هنرب یکنز نب دعس كاتا ماصم وا ندلا

 سراف هدننامز *یدبا تاذ رب یسایسو لداع هبلاراشم

 یمزرا وخ ند)الالح :یدلیا بسک تیروب* یدالب

 ییسیضعب كحراف دالب هلتد وع ندناتمدنه هدننامز كنو

 « ردشعا داقعنا لص هدنرلا را هرکص و عا اھ



 ۱۱ ۵ 2 باتک یعکیا

 یتهوکح سراف ناکباتا
)4۲ 16( 

 كندو وس تلود هرولند ځد رغلس لا هرانو

 ن رفتس ندلا رفظم كلاتا هدنسانئا ىرافداصت هفعض لاح

 هرزوا یعیدسال وا رکذ بودا حورخ یرغلس دودوم

 اا لاو الب اا Xe“ سراف هدنسهنس )4۲(

 ر و هاقناخر هدزاریش دا راشم «یدلیا لیکشت یتموکح

 ۰ ردهدنح رات (ه٥ 2 یتافو .ردشعا ان دص

 هدزاربشد ودومن یکذز كاتایردارپ هرکص ندرُف هد

 و ناسا بلا نیا قله و

 هددسیا یدلیا مایق هنملع هرزوا قلا ندنلا كنيکنز

 .یدل وا مزبنم ابرح
 ردارب هنر بودا تاق و هدنسهنتس (ه۰۸) یکذز

 رکسع یکنز ۰یدلیا سوبلج هلکت ن یکنز یمهداز
 ناتسزوخ رتسع ئامىر ندى چرس وک ترم مهد

 «ریدتا قدوشت ه الینما ییدالب سراف ی هلعث یفرمصتم

 هب هعفادم یکنزهدک دی رو ییغوط هسراف دالب هل رکسع هلعم

 زارا تفادص یسزج رادقمرب كنرکبسع یدشا مایق

 ام زنم یکدر نک د و یصوکا تک یدک | دل ردا



  NSوبعلا تآم ٠

  ییسلوا لوتقم هدنخ رات (۵۱) كسابع ریما ۰یدایاقاحلا

 هلرکسع یکیدلیا مجندناتمزوخ و سراف هازوب بقاعتم

 ید هب رک هع "هوفر ۰ یدتا ه رصاح ینامعصا لردک

 هازو ۰یدراتح هلو یضوا هنسهعلف یکهامو هنادهه

 هل هنارا تدش هدنملع كد وعسم ناطلس هرکصندن و

 یني ران الع موه هعحا ندءحا هن رزوا كاملا راشم ناطاس

 «یدزالشاب ههر اح نوا هطاصم ناطلس دک درس وک

 ناطلس «یدن روب یضوط ه ورايا بویم سوک تقفاوم
 ه دوس ص اردد هلرکیسع کلر هلا نکتهرف ندنرلداق

 ناطاس ۰ یدل وبع وف و هب راح ه دی رانا لابعتس لابی هازو

 نالو هداف ۰ یدل وا مز رار هلا س و رها د وعم

 .هازو یهو ندرلف وا نالا ردا ماود !a رگسع

 هلذل وا روسأمو ج ورح بوش ود ندننا هبازوب هلاصاهب

 ردم وا مادعا هل ما تناطلس

 . .مزهم ی م رار هلال وط هتراسا دن كنه از و

 ۰ (4۲) یدّسا السا د وعس»ناطاس یراق د زار بو وا

 هنریغص دل و كنق وس د وع سم ناطاس هدهر وک دم ا

 ج ورح یرغلس دود وم ی رس ندا رفظم نالوا كاتا

 ۰ ردشعا طرص یس راف دژلب و



 ۱۱ باتک یجکیا

 رکن راد “زا رک رکا وات وا یو
 ه هعفادم نوتسالف ی ريفا سراف ۰ء یدتا السا ییرارهش

 ۰ یدل وا مزپنم یرکسع و بولغم نک ریشلاح

 هن رهش ناحرا ندسراف دزلد مح را كلء هد )>45(

 یرکسع یک ہداروا كنوت سالف روصنموا ریما لردیک

 ۰ یدااقهديح رلا كالم ناحرا۰ریدا تعاطا هنسودنک

 هلا دعس وا یردار نانلو هدزاربش كیح ربا تالم

 بودا روهظ فالتخار هدهموق رم هنس هدننب یرکسع

 اکا بوریتک یتوتسالفو درط ندزاریش یدعسوا رکسع

 یسالیئسا لوصولاب هزارش روصنوا ۰ رلیدمآ تعاطا

 .یدردنوف وا هبطخ هنمان لرفط ناطس ق یفاعتم

 .دعلق رعطصا ندنفرط میح رلا ثالم هدنس هنس (۹۷)

 الیتسا یزا ربش اب رح یلید دالوف نانلو یظفاح یس

 هنمات مح رلا تلم هنن هللا درط یوتسالف روصتم واو

 هدقد) راقح ندزاربش روصنموا «یدردنوفوا هبطح

 تولشلر هلا دعضوا یردارب .یدیشقک هدایآ زورف

 بوراتچ نداروا یدالوف ًابرحو تعنعهزا ریش هلرکسع
 تعاطا دوحرلاتالم یراردارب هرکصندک دنا طبض یزاربش

 هن رلارا هرخ الاب هد هدا رلیدتا تماقاهدکل رب تدم زار و



۳۱۶ 

 ټ ۳م 9 ثادنرف هدک دتشیا

 9 1 مت هزا ریش ےح زا تام جنت تم نوت

 یالتخارپ هدنرلدب یکارتا زا یشو دادعب هدفدرا و نوای

 ل رک
 یک یکیدسهدنا داقعا هنک ارتا زاربش حر لا ال

 ۱۱۱ کا نیس هدفت هدب هلاد یکهدتسراف

esادن رفندنعر دالک | رم . 

 تدوع دفاع و هماقا هدناحرا یلاطوا هلا دعسوا ی

 فالتخار هج هقشب هدس راف ید ندزویو ن کل ۰یدتا

 .هبلغ یلیخ هنشاب كنوتسالف هدرکطصاندنغردلجا یس وی

 السا یراق د زار هل و وش نوتمرلف توت الد وط كل

 .یدایا تعزع یضوط هاحرا نوجا طیض هدزاوهاو
 هلرکسع هدقدلا رخ ندنناز واحن كنوتسالف میح رلا ثلم

 «یدل وا مزپنم یرکسع هد هسا یدتک هن رزوا

 3 هدنش یزکسع سراف نانلو هدزاوها هد (44۲)

 اطر «هن وتس الف یهاط ر بودا روهظ فالتخار

 لم هيرا ا یدتکنژتسالق لید سوکت عاطا و

 ید کد داراق هلا رانالاق

 3 هک 0 عنهم وا یردارب مح رلا سال« هد )4 ۳)



2 

 ۱۰۹ و

 راحو او قلاق ه داب کی كس راوم)ا وا نامرک *] راصلاک

 تار و راند كد یک یونس هس را ولا وا ندنفرط

 ۰ ردشفش وا روع هتان ه دن رل ناب هل ط رش

 تافو هودلالالح ی ریما قام کد دەس )4°(

 هدننع یهدادغب و لئات .هّنتراما قا مراح واند:کیدلیا

 ٠ ىذلوا رهظع هننافلا كن هفللخ

 هنفا رطال زا رش نالوا سراف فاللاراد هد هم و ره ا

 هلت سایه 4 اشنا مال ردنا دار راه اکو ا ییسهکچ روسر

 رودسر هدن رود عارد كم یکا نوا و هد کیس عارذ کس

 «ردشملوا مامت هدنسهنس (44۰) انما «یدلدیا اشنا

 هاما زې لب اطرض مسز كنامرکم دوم ندب وب راحصا اکو ا

 . دموق مادنس یدک ا: بصنلمام هاروا یناتس رکشلن
 حنا رلصا رام اکو ا “ید رس وک تفاا# هاشما رم هد

 ۰یدتاتاف وتو نوت هدا مان" تانح نکردم نوا

 سراف اردک هزا ریش لاح رد نوتمالف روصنموا یلغواو

 1 ۰ یدلبا السا یییدالب

 هنتراما قا ص جد راح اکو ان ےح رلا تالع نانل و هددادغب

 یتکیدتبا طیض یسراف دالب كنوت سالف میح رلا ٹال



Laو  
 ھه هلودل !ناطلس یدرادسراف هر نام رک و ههلودلافرمشم

 a ۰ یدلاق
 و و هدزاریش هلودلا ناطاتس هدنسهنسس (4۱۵)

 ا سرا وعلا وا یربما نامرک ی رلغاط لا رتا بودبا

 1 سرا وفلاوا ءرا «ریدردش ال رارف یکعردتا س ولح یهلودلا

 3 نلغوا كنهلودلا .ناطیاس هدهسا یدلیا سولح توک ِ

 3 e سرافو هبلع هس راول وا ارح راجل اکو ا 3

 ,«یدلکع هنس هن دماسف سراوهلاوا ۰یدر و یدیا طبض

 e و TEE ساوغلاوبا هل رابلط و

 | نسراذو ۰ EZ8 2 تم اه ص



 ۱۰ 1 باتک یعکیا
 مسی

 هلودلا ماصعص ۰ ریدر و ىدا امغب یتغانوف كن هلودلا

 «رایدءرب ولو یراظفاح هعلق ۰یدتسا كیا نصح هب هعلق

 لع وا ۰ یدہشنلاق تال هبلع ردق ز ويح وا قحا هدنناب

 ندزارمش . ید ردشال رارف یکقک هنا دل مره داتسا ی

 نامد ود هدن راک شش هنامد ود توشالفازوا هلح رم یکیا

 هلراتح هلا تسدرد یهلودلا ماصعع رهاط نیو

 «یدنل وا مادعا بورد وک هناب لرصن وبا یلغوا

 كنهل ودلا ماصعص هدنلصف هیسابع تاود لزعاتک

 ۰ ردٌشا زاب وب یکیدتا تافو هدنک رات )۳۷4(

 تفو زار هردص ندهلودلا ماصعص یدالب سراف

 هل ودلا ءا هدنسهنس (۳۹۰) بولاق هدنلا كن رالغ وا امت

 ا رکاب هلرکسع نمره داتسایلع وبا وار ندنف رط

 لید دالب راتګ نن سصنواو شالا البتسا یزاربش

 . ردشعا رارف هب هصطب مساقلاوبا یشادنرقو

 ناحرا ندسراف دالب هدنسهنس (۰۳) هل ودل اءاهم

 هدنینم لا ریمادمشم و لق هفا ص یشعن لرداتاف و هدنرهش

 ۰ یدنل وا نفد هدنناب كنهل ودلا دمع یماباب نوفدم

 عاصشوا هل ودلا ناطاس ییغوا هرکص ندهل ود) ءا

 .یدروطوا هتعوکح ربرس كل ردیک هزاریش ندناحرا



 .ماصعص الملا وا ۰رلیدتا ريما هدیالصلا وا رار هلا
 هل .یح هنرزوا تعاف صعب هدک دل ربتک هنناب كن هل ودلا

 یدیدالب ناتسزوخ ه رکص ند هبلغ وش «یدلدیا افتک |

 (۳۸:) هد دسدا شم هثس الیسا د كن هل ودلا ماصعص

 هرکص هنس یکیا (هلودلا ءا هن یهروک ذم دالب هدنسهنس

 ۰ ردشعا الیتسا هلودلا ماصع رارکت

 داتسفر یسهشاط كارتا یکهدسراف دالب هد(۳۸۵)

 كن هموق رم هشاط هل ما كن هل ودلا ماصعص ۰ رتیدلیا عاَسا

 هنامرک یسهیس ۰ یدنل وا مادعا یعوج و مای مت زالو

 ۰ ریدچاق یضوط
 رهوعت یید راب سن كرايم تد هل ودلا ماصعص هد )۳۸4(

 رنو ۰یدنراقح ندرتنفد یصاضنا ردق كي كردبا مای

aاس ہن نالوا سوبحم هدهعلف بورشاش ید یی رج 4  

 تیعج لیکشن هدننابو جارخا هللا بیرقت رب ۍرلهداز

 یسره .یدشراق هن راتعج د دارک | ماطر ۰ رای دلیا

 هلو نوا الیئسا یناجرا ردا فالخ یاول عفر

  قلارآ وا هدد يا یدلا ربخ هلودلا ماصعص ۰ رایدقح

 هعفادم هدنناب بول واهدنرهش اسن زهره رفعجوا ندن رادباق

 هد زاري س .یدا لکد دوح وم ید و كح هدنا

 ۳ .ماسعع< تو الفانا هلتص رف زاهتنا رانال وا راداوه ۲ راغا جم



 ۰ بی
 چاو الملاوا .ىدزدنوک هب قربا ا سرت
 < یرکسع یهداروا كنهلودلا ماصعص هدقدل وا لصاو

 هلرکسع العلاوا ۰ ریدلزو هدهسیارایدلیا مایق هن هعفادم

 كنهلودلا ماصعح ۰یدالشاب دغا وص هن د الب سراف

 رکسع یکیدایا قوس هلیسادناموف اق مان رادنامز دالوف

 عسر كنرکسع هدکدلیا برقت هن رکسع كنالعلا ویا

 یهدراوج وایرکسعكنالعلا وبا ۰ یدرشعا عض وه وص وپ

 لاجما یراکدربتک تسار كن رکسع ید بوک ییزیوک

 ج ورخرکسع یهدوص و نکیا لوفشم هلا اع یلاقلا و

 یرکسع و تولغم العلا وا۰ رایدالشاپ هه رام رارب هلا

 ۱ هیدلاوا ل وتم همام
 ماصعص و تدوع هلاجرا دالوف ه رکص ندهبلغو

 هرباحابنیفرط لردا تمنع هناحرا ندزاریشیجد هلودلا

 یدالب قاصو ناتسزوخ «كنهلودلاماصءع سراف دالب

 دقعنم هحاصم هدنرس هرزوا قاق هدد كنهلودلا ءا

 ۰ ردش) وا

 سراف هللا دهع ضمن هلودلا ءا هدنس هنس (۳۸۳)

 هسراف هن هلرکسع ینالعلاوا نوا الیتسا یتیدالپ

 نوعا هعفادم كنه ودزا ماصعص ۰ یدراعح دلو یضوط

 هیلع مکن كنالعلاوا هددءفدو رکسع یکیدردن وک



 7 اب لا ربا 0 ی

 هل ودلاءامیب یلعوب ًارورغم هنادعاسمیرلةدل واد وع وم
 ۱ كذ ىلع هان ۰ ۰ راد دلیا عامطاو کوس ۳ هاب

 هدنس لا یداج یسهتس (۳۸۰) هلتء زع هلسا و ىلع

 - هلودلا اهم هدناقالم بیقع ۰یدلوا الم ها هل وذلا هام

 طی ید سراف هلا لک هرکص و ساح یسودنک 0

 3 * یدتنا ی رک انو هوا نوجا

 تر لوصولادع) هات سد زوح هل ودلا ء ۶اب به

 3 ا راند نویلعرب ةو تم وه هکر دذعا ذحا یرلرش

 دوی ال ةسلا رهاوح و با ید هنلا مهرد نویلم 9

 رکاب ییایشاو دوقن هو رکسع .یدا یصحالو
یبیدل روکلاح رد ندنراکدعه رد اب هلو دلع ۱

 * ید زاب وق 



 ۱۰۲ باتک یصدیا

 یلعوا و راعشا یقیدلوا رضاح هکعا میلست و

 :ردشعا رانا یزارس ا

 هلت رشاہم كشارف و یرد غ كنالع نکیا دن هملق

 یفادنرف دا هاودلا ماصتص نالکح نتا لک
 راشم ۰رلیداباقالطا یررومأم هملق هداننا و یرهاط وا

 هفا ریس ندسراف دالب هدکلر هللا دالوف نداما املا

 یدنالب وطرکسع قوج كب هن راشاب ندنسیلاها ید كردیک

 ۱ رب دلی ا لمم هب هل ودلا ماصعع ید راد یک هد زا ریش

 ا هلق یلوصو مزاربتخ تلف وا ا
 قمالشاب هناعص ام هل رکیدکی راد و كارتا یهدا روال ردبا

 بوح ندنعانوق یلعوا ندنکیدروک یتفیدل وا هرزوا

 ماصعح .یدنک هنحا كارتا نالوا یتارادفرط ودنک

 ۰ یدروط وا هتموکحدنسم لوصولاب هزاربش هسداهل ودلا

 مارق هنیلست هب هلودلا ماصعص هلیضبف كنيلع وا رایلید

 یدال روک هعفادم یلتدش ندرافرط راکر ۰ رایدایا

 هرکص ندکدتا نایرج لاتف نوک چافر هدننب نیفرط

 یاروا كردک هنسهدلب اف راز ها

 یییرالام و مادسعا یرلیلید یرلکدلیا تددرد التيس الا

 هزارید هدعب «هناحرا هللا كارتا یلعوا ءرايدليا مانتعا



 ۲ تا 5 3 8 et روس ی اهد یکم

 : -ودنک و مرک اذ- ی ےہ ماتم اق كن هل ودلا اهر n ردو

 تاو تقاعتم یتسمرتسوک تعقاوم * رلد دا صرع كس

 اکاترام تعلخ 4 هلودلاءام ندتفالخ بناح هليسغا

 E ۰ یدنل وا
2 

 - ماصعص هدانا یکجهدا تافو ۰یدشلزاب هد وراقو

 . یکیدردنوک نوعا كمکچ نیشنا لیم هنبرازوک كنهل ودلا
 _ - ودلافرش مدقم ندزعشلب هب هعلقیزا ریششارف نیدلادحم

 روا انا مناعلاوا شار بولا یربخینافو كف
 هلکعا تسمند ییسعا ارج جا ین رومأم نامهالع هدکدشا

 ۱ نیا لیه دن زوک كنهلودلا ماصع شارف

 . :نئازخو لاوما ةليسهدلاو هلودلا فرش نب یلعوبا

 ۰ تلصاوم ههرصب و تکرح نددادفب بولا ییراوجو
 3 لاج زا ار ندنفیدلا يي ربسخ قاف و كنساباب هدکدتآ

 ۳۳ کود و تسوک تمر کیپ هزار دنردک
 2 ءزاریدالع ۰یدالشاب e هلا العلا ےس لا وا یلوتم



 : وا و بواغ» یرکبسع كنهلودلا ماصعص

 (r) یدل وا روس نسحا

 هنماع هل ودلا ماصعع هل ودلا فرش هدنلئا وا (۳۷۵)

 ماصعک هدک دتا طیص ییهرسصد هدعب «یزاوها هلا مایف

 كن هل ودلا فرش بول وا تلاط صو هاذه و هلودلا

 یا هدنفالو قارعو قفل وا داب هلناونع ۱ممالا ریما یمات
 ا قمت وق وا هد هبطخ مدعم ندنعما كنهل ودلا ماصعص

 هدقارع هلودلا فرش هدد-سیا یدتا ررقت ےل هدنرلنب

 یيدنا سح یررالیم هنس ودنک كنا ماو ره نانلو

 هدادفب هلرکسع ندنشردل وا مدان ندهطاصموش ن وا

 مزالیمش و هدنکرح ه هلودلا عاص ۰یدرو یقوط

 زوسر سکره هدکدلیا هرواشم هل.اهاوخ رخ کج هلک

 جاقر بويعا لو ییسدرب مدت هدلاح ییدل وا شل اس

 ادا هل ودلا فرش «یدتک هنناب كنهل ودلافرش هلیعابتا

 کد حط نداد تفاوت و تفت و میظعت هز

 لاوتوک و ضبث هلودلا ماصعص هن رز وا ما یکیدر و

 ییتراما دادغب هدیسودننک كرها سبح ا دنس دعو

 ردشلیا طیص

aمماملا وا تق ویکی دلیاتک رج ندزا رب# هل ودلا فرش  



 1 هلودلا فرش بوردن وک هلر کسع سلا وا ریما یجاح كنه 8

 5 و هزا رشدقم ندرلنا بوک هل ایع را 1 هژیسع | 3

 نانلوب سوبح و هلازا یییارصلا ی رصن رزو 2

ا الا هد و راس وک. تقعس و ز ریش
 لمس نوا تمام

 هناحرا 1 زورفو دجا ۰ یدلیا ضا نتراقک هشزاق

 ٠ راسا یتافو كنرد هلودلافرش هدنرافدلوا لتصاو

 ۳ تک

 . ندنرکدتشیا یتکیدتا طبض یتهوکح دنسو یتفیدلوا
Ee۳ ۰ تد وع  

 | ماصعص یشادنرف هدسراف دالب ربارب هلبا قالطا یرباکا
 یدردتا عطف یس هبطح كن هل ودلا

۰ 
5.a 

 سو

42 E 

 هتیسحا وا یشادن رف لمس الاب ییهمصب هرکصت دن وب

  دودلا دضع هدقدل وا یعوعم كن هلودلا ماصحص یس راس

ردن وکه لا یدسا فرغع 1 سید الا وا ریما ید
 یکید

 هراحاب ۰ رلیدل و-شراق یتیرررب هدلح مان بوقرف ی



  eباتک یصکیا ۹۹

 هدکدل ہک یدما ندتعص داعا قرهل وا البم هنصم

 لا باج یهلودلا نکر ن هلودلادضع یسهداز ردارب

 كنا رو و هدنرزوا ربرسر هدنغان وق

 یکیدرب و۰ یدایا مالسضم هل ک>بوروط هدنروطح

 تغاطا ضع ههلودلادنععر اکاو اسور هنرز وا ما

 رلیدتا ۰
 هلا روک دم اک هدنسس نبش (۳۳۸) هل ودلا داع

 یرادم> نیش دنسهدزا رش هلودلادصع بودياتافو

 ۰ ید) وا

(oY)قایعهد (۵-۳) و یتامرک كن هل ودل ا دصع هد  

 .دلیا النسا هلهجول یرکبرایدو لص وم هرکص و ینتراما

 ۰ ردروک ذم هدنسهص وصح ثحاب» یک

 یتوق هللا الت ه هع رص تلع هرخالاب هیلاراشم

 ۰ یدل وا لدیم هفعص

(rv)نوا ریما بودا تاف وهددادعب هدنس هنس  

 نفدهدن رللاع دهشم دل مدنفا هنع هللایصر ىلع تریضح

 سهلا دیدش هسا يسلا لوبقم “لاضاق «لقاع «ردشش وا

 ۰ یدیا
 هل ودلا ماصعص یلغوا هرکصتدتتاف و كنهل ودلادضع

۳ 



 r ٤  و هنس هح ا 10 E هرج و

 هدک دلی مایق هطرص یناهفصا تور را یتوف هلا موع

 ۳ هنسلا وحنورزاک هدوعز ؛هناح را ۰ یدشل وا عنام هنر دكوم

 زا ربش«یدریوج هزاریش ییزو هلباامب یرلاروا لردیک
 ۱ 4 هعفادم یافتالاب هلا ج واد رم توقا ن دمحم یسیلاو

 ۰یدریو یدا البتسا یزاریش هلودلاداع

 راس و توقأب نا هدکدریتک هلا یزاربش هل ودااداع

 بسک لبا طبض ییدومنو لاوما دوحوم هداروا كنرل

 طز ققل و هدنتعاطا "هراد كتفالخ «یدلبا تور

 ۱ ندنکیدلباامدتسا یمچو هنسودنک زر ییدلبا التتسا

 ردشغ وا لوبق یساقلا هل رادصا صوص روشنمندنفالخ

(۰)۳۲۳ 3 
 3 هيلع مان ۰ یدل وا رب تم ك نداموف ووم ځوا دم

 1  دک هتسلاوح زا ریش ۳ رکسعنوجا برح هلا هل ودلاداع

 3  لوتعم هرز وا یعیدنل وا لیصفت هدنص وص وین ید

 . «ردشعا الیتسا هلودلاداع ینیدالب لبجک هدند بول وا
 هکلهم حرف هرخ الاب و ام رفم >ود زا ریش هرکصندن و



۹۷ 0 

 هدعاسم رهظم هدننای كن هل عامطالاب لا ایاده قاط و
 هسا تارفل انا رزو بودا طیسوت ینو هنسلوا

 سراف یرفعج ن ددم ندنغیدنلو هدنملع كن وم

 - هنس (۲۹۸) دمو ریست و نیبعت ر ودام هنطیض كندالپ

 .یدایا ریه یسراف هلا هبلغ هب یرکیس هدنم

 هار وا يعمم ميهاربا نب ةلاد,ع هدنطبض كسراف

 هلا لزع هّلادبع هدنس هنس(۳۰۰) ۰ یدنل وا نیبعت لماص

 یلغ وا لرد هد (۳۱ ۱( «دلاخ دی زوا هد )۳۰ 3 ریکبلا رد

 لار هد )1( ؟ےھارا ن دل اد.ع هن هد (۳۱۲) « رخ

 «ردشاوا یلاو هنرت الو نامرک و سراف توان

(r1۷)الیتسا سايلان دم ینیتبال و نامرک هدنس هنس  

 كتوقا ندم ردق هنس هنس (rrr) یدالب سراف ردنا

 هو ن هلودلا داع هد رات وا «یدیشلاق هدنسهرادادب

 لکشت یتموکح هو لا هداروا هلک السا یسراف

 ۰ یدلیا

 ( یم وکح هو .ERO سراف )

(itn ۳۲۲( 

 منو بع قارعو ید هلبراروهظ تیفیک كوپ لآ
 ثحابمیم هی رات عیاقو نداقلعت هب» راسدالب و هن دالب

 . ردش وا لیصف هد ههناس



aو 3 هاط  

e 2 

 یدال 4 و املا هار ھاط و مادسعا

 ردشق وا هیجوت دنس هدهع ندت ال و بناح هلبا عوطعب ,لام " ۱

 r هلا تاب وهلو راک ودیص رهاط هرکصندنوب

 (ar) *یدزسوک ضارعا ندروما تیزر ردا ِ

 هدادفب PSE ا سواقوا ندنسلاوم كالا ن ورع ةدنس ۱

 1 لزع یرهاط هفلخت ندنکندلا تاکش ندرهاط هلت نه

 یرکبع تبل ید او هس راف ی لب ىلع ثیل و

 ندقدلا ندندب كرهاط ابرح یسراق لردیک هدکلرپ هلبا
ف و عفد یىل هل د رفت اش ه رکص

و ردشعاطبضیم را
 ا

 ور
SE 3یفیداب د  

  Alتک ۳ ی زوم 8

  rدن 0 رکصن دکدن ود هطسا و بودا رسا یئ و

 ی بک ر یک
 دکدتکر دق هزاوهاسنوم «یدالشاب هکعاروهظ



 هددسدا یدتا هبلغ هورع 1 لردك هسراف دعاص

 ۰ یدم هل وا نر ندد ورع ید لب سراف

 هلرکسع قفوم یردارب كنهفیلخ هدنس هنس (۲۷)

 نوعا ۵-ع9ا دم یقاحصحا 9 سابع هدک دیا هح ون هس راف

 شا تحاص لاس رالاب هناح را یا یعواو هقا ریس

 «یدردنوک نوا تر هلق وم یە وا

 کج ۵.۵۵ دیا تم وا هدفدرا و نقاب ۵29 وه ررلط وبا
 تو جم و ۰

 هزا ریش قفوم .یدلیا ناما ذخا و ناعلسا ندنغیدالک |

 ییعیدل وا هددت كۆك هناي ورع رےلط وا هدک دابا برفت

 سراف قفومو شعا سخ یە وا
 نانسحم و نامرک ورع هرکص ندکدتا طب ییدالب

 . ردشمکچ هل رافرط

 یدالد سرا ردو هنس اس )۸۸( ندروک ذم جرات

 ۰ یدنل وا هرادا هلا راما نالبردنوک ندتفال تناح

 هل رکسع دم ن رهاط یدرفح كىلا ن ور هد هم وقر هنر

 لماع هداروا لد_ضتعلاهملخ و مو ٩ هر و ی دزلب

 سراف درهم و یدلبا حارحا ییرشونلا یدع نانلو

 یهروک ذم دالر بودا هجو ه رد ندنسالا وم ینالو

 هرکس رد *یدر و یید سا یسعا عز ند د رها-ط



 ر تق
 اتم ندسراف هدهروکذم هنس هدلاح یغیدل وا شا
 هنکلبلا و الو سزراف را هتفلخ یفافتم یک

 ۱۳ 2۳ نو ددا نیم یاس یت رش
 ۲ لوتقم ثرح هد هراسح نالوبعوقو موج٣لاب هلرک ع
 .ردشمک هم رایتسا کب تالصا و نا هروک دم دال بول وا

 دالبسراف ھا تالان ب وعءت ۵ لاس هد (۲-۱)

 هباضب ۳ روک ادال هک هلزهشود هنعمط النا

 ول هد هسا یدلبا مایق ه هعفادم لصا ونا هدقدراو

 ةلخ هلغلاق هدنس الیتسا "هرباد كيوتعی یدالب سراف



۱ 

۳ 

 ی لعن دن یک و لیوحم هنکللا و یو لو ۱

 «یدنا نیعت لاو هسراق

 حبا هناالو هرصب لردبا تافو ی هد(۱۳۵)

 ۰ یدناشادابصتلءاعدادشن ورع هسراف هرز وا قوا

 هدهام» یفلاح هد ره صعب ك ورع و ا )۱ هد)

 لردك تاذلاب هب واعم نمیه یسلاو هرصب ندنهیدنل وا

 ۰ ردشعا باص و ضب یور#

 دنبالو سرافو زاوهاو هجدروک هرک صندنو

 دن اقامت 'برح نا رص هد )۱ ه۹( و هزج ن ةراع

 هد (۰۰>۱) بونلوا بص نلاو هس راف هزج ن ةراع

 هرصب سرافو زاوهاروک و ناعو نارو 4جدروک
 «یدلدا هیحوت هنسهدهع ناول ندم LI هل و

PERE ES (۱<6)سراف و زا وها یدهلا هول  

 قیرفتلاب ندهرصب ینیدالب ناعو نرو هل-جدروک و
 " هد(۱>-) و امت ندنسبلاوم هلا داال ور یتسیه

 نت لاو ههروکذم تیالو ییلع ندنسیلاوم كللذک

 ییدالبناعو نر یداهلا هف.لخ هد(۱ 2۹) .یدبشقا

 سراف و زاوها لردا ذاا تیالو هحهقشب قدرفتلاب

 یدلیا هح وت هنس هدهع نایلسن دما ا ه هرمص) یییدالد

 هه رص ید رادا ردق هنس هنس(۱ ۹۸( كن دالب سراف



i ۳9رود دالب هدکدلنسک یرالآ ثكحرا وخ  

 .یدنلوا
 و ردة هنضارقنا كن هوما تا

 ۰ یدبآ

 , ۴ ۳۳ 8 ی ا لعاع هد زا رت س ندندناح ۱

 A هللا بع هد 6 ۲۹) .ىدابا هبل دنن د زد

 ندناصصا كنیناسارخ سوبا سرافدالب بول وا لوتقمو
 - .«یدیشعا لاقتا هتسهراداد تاالطنا ةلسیا نن مهاربا

 هليدورو 4 هفوک كحافتسلا هللادبع سابعلاوا
 ۱ تواک هه-فوک هلس وا هدنماننا یسافتخا

 هرکص ندنررقث كنفالخ ندنفیدنلوب هدهلءاعم زستبمانم
  سابعلاو هفت هدنس هنس ۱۳۲) تونل وا لو هوس وا

 ت هب يلع نبیسبع یسیع هنکلیلاو قیالو سراف

 دماقا هدم راف ندنناح یناسارخ لسم وا امدعم .یدلا

Eن رز وا تفلاحم یکیدرتسوک كثعشا ندج نالوا شادا  

 | «یدمەدنادي عضو هنتموکح روما كتالو یمیع

 ھا ی یلعن لیعاعما هفیلخ هدا سەن ۱۳۳)

 ما| ابقامتم بودا بصذ یلاو هالو سرافو



 س —

 ہ مص ی رات م طح و ی 0 ارع دادم هیت رک

 یعیدلاند مدنفا هنع هللا یر لعق ا یلاوهد

 نیسیعت لماع یی دع” ن دایز هنتبال و سراف هن رز وا ما

 ردف هنفالخ كنه واعم یتیروماموش لدایزو شمروبب

 هب واعه و يکیدتسوک تفلاخحت ه هبواعم هرکص بول وا دم

 هدنص وصخ لصف یکی دابا اّسا هدنتن الو سراف هن هبا نیمآت

 ردد وا کد

 یکلیلاو هروک ذم تیالو كلدابز ردق هنگ رات (4)

 نییعت هنکلیلا و قیالو هرصب هد رات وا ۰یدل وا دتع
 ههرصب ځد یدالب زاوها "ناسارخ " نامرک "سرافو

 ۔ دنل وا هماقا لاعه هروک ذمدالب ندندناح دابز یدادیاطبر

 خر م یدیا شلدا نیست لایدا مس
 ندهیصب یدالب سراف ردو هنس هنس )1۸( ندروک ذم

 ۰ یدنل وا هرادا هلرالماع نالیردنوک

 نرع هسراف ندندناح ریبز نتبعصم هد هم وق رم نس

 هنس ه راح حراوخ هلا بصن لماع رم ن هللادیبع

 عوقو هدر طصا هل دبع یلعوا هلا رع «یدلدبا قوس

 .ردشلوا لوتش هدنسه راح حراوخ نالو

 الیئساح راوخ یتیرات ال و نامرک و سراف هرکصخدنوب

 ثكحرا وخهاک سراف دژلب ه ENE دل وتقم لیعصم ۰ یدلیا



 Ee 4 ناموس عشاح

 رو a میز ن هراس یساول درکبارادو

 "زاریش رم ر حوت هدنسهنس(۲۳)

 یمیدنل وا جت هلهجوت كنرارهش درکباراد ؛اسب «ناحرا

 ج یدالب سراف ءرد_ث وا لیصفت هدر وک ذم لصف
 ر دالب هرزوا قلوا طو م ههرصب هدقدنل وا

 ۱ ۰یدنل وا تصذ لمام ناغع ی ری

 :دتسوک نایصع كنسيلاها سراف هدنس هنس )۳۲۹)

 هللادببع ماع نا هللادبع یسیلاو هرصب هلتهج یرلک

 هریطص | هللادیبع ۰ یدلیانییعت لمام هنتبالو سرافیرم
NEAهده راحت ۰ ربدلیا یدصت هلاتف هموفم "یلاها  

 كنو « ید وا مزه یکی مالسا و لوتقم هللا دمبع

 راد ورعطصا و هب را لردیک تاذلاب ماع نا هن رز وا

 .ندنفالخ بناح هلا الا رارکت ییرا رهش روح ود رکب

 هال وسرافیرکشیلا نایح نم مره هحنبج وم ما نانلا
 :دنسهرص یتایصع كنلاها درجدز ۰یدلدا نیبعت لءام

 3 روعالان طه 8 و ا 9

 اجد 2 هد رعیطص ۱ كرشو شادی ا بصن لمام

 ۰ ردغلا



TE E 

ba i 

 ۸۹ بایک ا

 ) ى4 ہک رات علاق ویتکل# سرا

(۱۷- ۳۲۲) 
 یر هبلع تفالخ هل نمدنفا هنع هللا یط رر ت ردح

 هرزوا یغییدنل وا لیصفت هداسصف نالوا یواح علاقو

 هرکص ندنتبرفظم هیسداق كن رلترمضح صاق و یان دعس

 لداعم هدتمدخ كنا هدنس ودنک ی رطل ءال لماع نر

 ناذیتدا ندیهانیتفالخ تناح هلیس وزرا كمروک شوارب

 «یلعلاند وراح هدنس هنس ی (۱۷) كتر نزشکعا

 سراف لب راتسابر كنا وذ ۲ رذنلان دیلخ “مامه ن راوس

 هدب راق دفح هنسلا وح ر طط اودا یکیدلب | قوس هی دال

 تولیفوض هتسارا مالسا هل هتف دره یرادرس نارا

 هن رز وا مالسا دونح یرکسع یکیدتا عجب هداح مان سوط

 یرکسع مالسا هرکصذد ه راح ندا نایرح و شالا قوس

 ن همنع بوت وط یرللو رلمح هدنرکدتسا كم 4 هرصب

 ارج «هرکیمتدکد_هلرب یازکنع یر او
 *یدیا شعا تع نع ه همی و هلق هراسرف

 الاغ لبرل موجه هسرف دالب قترا كنيس د ونج
 هل بالج "دارا هدهروک ذم نس هنطبض اهماغ كقارا
 هبرکتسع ٌةیولا هاما ردا قلعتفرش یهانیتفالخ

 ۳ هروح رشد را ندنس راف د زاد ۵ دنسه سص ۲۹ ورا
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Eلابج ۸۷ دابا زو ربف ۰ رولی و د 2 . 

 ٣ ناعب ندراندموک نیربش رهن نددودک |

 «ردولزوط یراوص بول وا جد هريح یکیا هلیرامات

 هج را و هیهرصب ندناع و هن ع ندورش هک را و هاع ند ی

 راخ هر زج "نر رج هر زج "سیف هررزج ۰ رول وایهتنم

e a Eرش یر  iدم  

 | ءررولیکود هارد هلبا قس یعرازعو نایرج هدندالب
 ۱ ۰ ردرا و یتدعمزوط هدنلیح درکیا راد ندسراف لاح

 ۶ نزرا تشد درب «ناکتح "درب هدهروک ذم کلم

 ۱ ام را رع نانل وا تيس هتفلع و2 هن

 متد 2 ك و ي سراف میدی هلاع ندب ون

 ات ویا ۳ رع)اطش تا 9 ادتمایعوط

 . هبءرا نا نصح ؛ فاریس ؛ فیس "ناب ورهع یسهیفرش

 ۰ ردهدروک ذم رګ



N باتک کیا ١ 

  ۱ ۱سسفع ۰ رداضب یرهش وب زا تنور ات ریطصا

 هایم هدرکطصا .ردندرهنو یواضب یضاق روهشم

 هرادوش یرهشدز «ردراو رارازنج لزوکو هفیطل
 یدیاندناط و ره ۰

 ا5 درک اراد نوا ا كساد لب راد

 یلود نایدادشب یمان بولوا موسوم هلیمات هروک ذه

 هلا بد رعت یری راد ردع «روهل وا تیسڏ امو

 هراکنابش نوو و هلا ناک « رابدید درج راد

 وش یرهش نانایهطصا هلا یم هعاق ناکرزو یسهطخ

 ردهدنلخاد هرباد

 هربشدرا ن رواش یان كنسهراد هروخ روا

 رد نوزراک یرهش كلود كا كەر ادوسش ٠ رد وسه

 ؟رواشب «یدا رو كب هداط دو نورف روک دم ره ش
 «ردندنس هروهشم دالب یرارهش ناحدنو ؛ناتسرهش

 ۰ ردلماش یرارا رنج لزوک "ی ربهچمعاب فرط هرادوب

 ارگ ون + «دابق یمالاب کلا روش ون نر رو
 هلا یرهعاق هداهش « ناب واک "هراع نا ؛یرهش ناحرا

 داد راد و یمهیصق ناهدب ندن رب هلکسا سراف رڪ

 هردراو رارازغ رم فیطا و ددعتم هددر وت رم وا

 زورف ؛باط یراهج والشاب بول وا هدیدع رانا هدس اف



(r)وار (۳) «رتطصا  

 ۳ هر شد هلراما هروخدایق 3

 . ووکذ مان یدل وا و رنو هروح رشد را

 هلیما روح یرلهرکص روک ذم رهس هک ر دعا لرهشر

 ۹ وربفنال وا ی ہیاصا "یاب هدننامز هب و لا ۰ یدیا ف ورعم

 ۱۳ص اف رو ۲۱ 2 وادا ود دابا رف هلت ههاش

 فا ریس زا ربش هللا دابآ ز و ربف روک ذم یراره هج ولشاب 2 ۰

 ا .ردیرارهش
 il ۰ یدبآ فا e ٩و سراف زارش

 (۷٨) E كت رجه لیعع نب ےساق ندع يبهدازم

 ییروم* :هدننام ز هل ودلا دضع ۰ یدلیا اس یروک ذم رج

 كنهلودلادضم یروس یهدنفا رطا یداشعاقر قوج
 :وک ذم روس یرلهرکص .یدردباب هل ودلا ماصعع یلعوا

 دیدم یکنز نده ندسراف ناکیانا هلغل وا بارخ
 . بولوا ترک هدنسه راح هایم كزاریش .ردشءردتا

 را وش هک ردیغام رادانآ نکر یعسق رو كن راوص

 یدردتااشنا هب و ن نس هل ودلا نک ر یی : رال و



i Ss, Ruق  

 Ao باتک یخدیا ۱

Eیداب هدعسوت و عویش هلدابف ۵ _ےکلم  

 یدل وا

 رگ ندناحالصا هدنندوع ندودرا دلا رفظطء

 تغارف د فک ندربدت ولرد ره ندتکی دا هر و

 توف هلا لاح وشو شعا ترشع و یهالم رصح ییناقوا و

 ناه هاش ندلابطق یلغوا كدععروبس هنرب بولوا

 ۰ ردشاا سولح

 لاظم باکترا هدینتح یلاها ندفرطر نیدلابطق

 ه هنارا تلود نالوا یعوش ندفرط رکید و فاحعا و

 دهدنس هنس (۷۰۵) ندنکیدلیا فالتخا باب مت وشراق

 ا هنت ءاقا هدزاربش هلا بالج یسودنک ناح هد ادخ

 ندلا سصات مالسا ثالم ندارما ییتموکح نامرک و اطعا

 ضرتنیتءوکحرلبا تخرق هدنامرک هالکعا هیحوت هناذ مات

 ۰ یدل وا

  ثحم ید

 (یمهرخ رات عیاقو هلیسایفا رغج یتکلع سراف)

 (ردهدننای)
 ) اقا رغح (

 ناتسزوخ اب ضو ناتسصع «نامرک ًافرش قکل ٤س راف



 هیودرا هلا ۳ نامرف لا تم نک فید ا

e 5 



 ا

 N . بانک کیا

 ا لولم کم ندک دایا تد رابتخا هدنسل اوج

 هنامرکهلرکسع نالبرب و هنتقافر بولوا رهظم هن رلت واعم

 اضبرم هدنلوصو هعضوم مانرکب نکیا رولک یضوط
 5۷۰(۰) یدلیا تافو

 كندلابطق هندنسم یبم هوکح نامرک هرکص ندن و

 وا نا نوروطوا يغزو ندا
 كناخاما .یداروهدا تموکح یارجا هلیسهلخادم

 لردیک ه ودرا شوک روس هدنسولح كناح دجا هلتافو

 كنوتاخ ناکرت هل ما كملاراشم ناخ هنرز وا یتعجام

 - هنس (۰۸۱)و شلدا عطق یم هلخ ادم ندتموکح روما

 .ردشعا لالفتسا بسک تاذلابشق روس اراشعا ندنس

 نوتاج ناکرت هنرزوا رثأت نالوا نايات ندا

 هتراعح لباقم هناساعا نالویعوفو هلتع نع 4 ودرا

 هداروا تفوزارب كرلیکح هزر رت ندنکیدلیا فداصت

 یاجبونهتسخ هل ریثأت كفسا ينيدلوا راچ ود و تماقا
 «یدلیا ترخا رادمرع هلا دو رج

 هدنسولح هنارا تموکح ربرس كناخ نوغرا

 یس ریش 5أ بول وا باج هودرا شة رويس
 نوان ناد رک هدار اتو وئاضک هدازهش ناتا اوا
 بئاح رار هلیسهج وز وتادکو شلداځاکن هش رويس



 ندنامرک
 لوم كف الخ قلارا وا هدهسنا یدلیا

 ۳ دقو ےک رس

 ویم والوبق یتعجارم ندنهددل وا یبف وقح هشاش وا

 هدلاح یعیدل وا هاب كن اقوکنم رورضلاب

 تیدنل وا ماذعآ و لس هنس ودنک ندلا

 ادیت و ندقدلت رو ندسفر ا ندلابطق

 ا ۱۳ PTE )10( و رارق هدنموکح

 ید روطوا ناطاس جاج یلغوا ریغص هنر كردا

 . یسهدلا وکوا یتءوکح روما «هتهج ییس تاادح كجاج

  هدنلیکشت كن رکسع یاتفچ ندا موجه هنب رز وا كناخاقبا
 زس و تلایت و رم ناو نسح

  كناخاقنا هلع ءا ۰ ید

 روک اج ی د تراقح هب م ضب هدنفح هلا لاقثتسا
 ردك هبنا كناخاقا لازا نواح ۰ یدبا



 و ست

aes 

 كنا سالح ای س ودنک هنر هلا هلازا قاو اا ا

 ج هے وو او ص) | تص ور بت کد وس را دنر وصت

 ندنصا وخ هدلاح ینیدل وا شمام مس وک ت عفا و٢ ن دلا ثابغ

 قدقصاا دم! قار ندنکیدلنا غیاب هوا رب ین یار

 فیقوت ینتافلعتم هلان دلا ثایغ و مادعای عام یکیا لوا

 یسهدلا و كندا تابع و ۰ یدابا فا مه رکص لند دشا

 واش لا دا ثابع و و هل رک هدفدال اب هدا رف

 1 ۰ و وا هدمنعاما

 هنسهنس (۰۳۲) و تعاطا هرب ریکنج بحاح قار

 یلص و ردنا تاف و هد رات وا هم وکح هدنام رک ردق

 یدروط وا هارد ن دلا تطفو یهداز ردار نهج سم

 ه>ا وح ندلان 5 ریع وا هدنناف و نیح كبح اح قار

 كار . « ید اهدتم زالم ىت دم لوح كا نااق ى ک وا قح

 یتیم وکح نام رک نآاق یاتک وا هدودنلا یرخ یافو

 هل قرط ناتھ ندلابطق ندنکیدلیا هیحوت هندلا

 .یدتک ۾ ودرا

 )14۸( نالوا یسولج را كنااق وکنم ندلانکر

 ننولح نااقوکنم بودا یلراد هح هداه کر دق هنسهنس

 لاصح-ا ینیرما یتموکح نامرک هللا تیرقت رب هدکدایا

 ندنلانکر مد ندنلوسص و یدنا ه- جوت هنامرکو
1 
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 و مو تیا 0۳
 ا ا هندلا تناخ دام یا ٩

 7 سا نوتکید مک فال زمام اعر بودا روا ےعابا :

 ا

 ییا ندان رفا كفار ةرکتص زل .



۱ 
3 
3 
8 

0 ۷۹ 

 هرکصت دکدنود ندناتسدنه ندلالالج هاشهزراوخ

 هقار بویتسا قلا هللا هلبح ینامرک ندند كبجاح قارب

 هنامرک رومآم نروتوک یراتعلخنو دیش یا

 ترابع ندهلرح هلماععوم بجاح قار هدفدل وا لصاو

 نیتمرب هلتیعج رب ندنناهصایسودنک ندنعیدالک | یتفیدل وا

 دالب و دماقا رکسع جد ههراس عالق بولیکح هب هعلق

 هن.دلا لالج هرکص ندکدتا كرت هرزوا یلاح یاس

 مککو لغ دع رب كنس نب » هد وتکموشو ربرحت بوتکمرپ

 هيل یدالب نوجا مکیدتشیا ثاکجهدا تع نع هدالبوش

 دلم یدک كس در ارز «مدلیا هی هزسو

 مدناهسلم ییغیدل وا یابویفر نوجا عب هدزک ر وضح رک |

 «یدلوا عنام هقع رع مباهذ هفوخضعب نکل مدیا مرواک
 : هسصاح یطیض كن ەر وک ذم عال نیدلالالج «یدزاب ود

 هناهفصا ندنفیدالک |ییفیدل واحانح هتقو قوج هدو “هب

 نامرکو نیمأت یجاح قارب ردبا فقوت هدلحرب بیرق
 ۰ (۵۳۳)یدلیا اھا هدنتم وکح

 .ثایغ هدنسیلاوح سراف مدعم ندنو بجاح قارب -

 شعا ناس هدوراقو یتکیدتک هنامرک بولی را ندندلا

 راشءندلاثایغ هدنندوعندناتسدنه كن دلا ل الج دا

 ندکدتا نامز رارماهلیتزالم تدمرب و ندکدشلرب ہلا



 ۰ تن رو ی ءان دلا 1 3

 | تجاح قارب هل لوا لوتقم بولباوط هرکصنوکدنحو

 ۰0۱ ۹)یدرب و یدیا البتسا ینامرک
 ۲ ( یتعوکح رلیاتخءرق هدنامرک )

3 )۷۰۵ -*۱9( 

 یسسومكتم وکح وش ۰ ر ولن د ځد ناهاشنام رکه ران و
 ا يا و تاذوش *ردبخاح قار هلاراثف

 ا7 -یدا ندناکرا یتلود ناناخ ناخو
 3 تكنوکرب و نالوا نیعم هنسهنزخ املاراشم تلود هدننامز

 ۲ هدکلرپ هلا یخ نیدلا ماسح یزدارب نوجما یلاصعتسا

 3 متو نار مزراوخ هدرل راتواو شاک همزراوخ ًارومأم

 اره ظم هداروا ندنغیداوا دالب طوبغم 4-تهح ناوارف

 . كهاش زراوخ بویقسا قل ربا نددئاذلو من یراقدلوا

 | هت (1۱۹) هرزوا یتیدنلوا رکذ «یدبا راشااق هدننا
  قداصت نکردنک هناثسدنه تولبر , ندندلاثایغ هدنس

 3 هب 4 را هللا ندلا عاصم یرادم ناک هوا قلوا ۱

 Er « ردشعا طیض ینامرکو شاتو ط



 زا )شب را

 اطعا هتدلا ثا غوا یموکخو ۱ را ۶

 ۰ یدنل وا
 هنس فیلد راتات N N زراوخ ۵ نیس كد )11۷(

 عاص هنتموكکح نامرک ندلا ثایغ هدنسانا یفداصت

 كنساباب یسودنک فالص-الاب یینزوز مماقلا وا ندا

 6 لب هوم زا نوت دا e زرا وح ۰ یدشقک هالك

 ۰ یدلیا تک رجب اهم رم هنام رک هرکص ندک دا تاف و

 مع هلبا نابوخ ییاتخ قاطرب هدنامرک هسیا نیدلا عاصم

 ۰ یدباشءروق یعغوط هدنلالعتسادب یاطزکو شلاط هآ

 قاع هلا اد ندنکیدءر و لو هل وحد هن دل اثابع

 ۰ یدت؟ بولیکح اا

 6 متد هعف و رابأت ندنعابا ار هاشم ز را وج وتم

 .تایع ب وعح هد ٥ رص ول 8 نالوا احا نادشت اوز

 قافتالابا ماو ندلا تای ۰ یداکه ناب كن دا ثایغ جد

 ییبدالب بت ول رول هن رز وا ]لی كاتا یرادکح س راف

 یی هابسا ضعب بحاح قار هرکص ندکدتا لاماب

 یضوط هناتسدنهو تفرافع ندندلا ثابع رار هلتاقلعتم

 - را هتسا دن نام رک, هدک دشن هام رک د ودح ۰ یدلیا تکرح

 هغو ط ینلوب كبجاح قارب ندلاعاص نالوا شلا هنل "



 5۹ در و وا تهاشمار کس وا ا

 ۱ ۰ ید) وا یتارم دحل ید الو

 ًابرحو 1 ق دو ناطلتس 57 هال قودس

 بک زا وه هلکعا E راچود ی ۳ سس هاش رع

 ئ ا 1 ضرعنم ی هوکح

 a رکصن دن و كنامرک )

aو۷ تم  

 دلا ةرصن *یرواشدن ندلا یضر " نیکان و

 فا تموکح بقای نیر رب نادلا راشخا « ندلاما 7
 دع لضفلاوا یرادمکح ناتسصع هدنس هنس )٩۱۳(

 يع نیدلا ءالع هاشم زراوخ نکیا هدنفرمصتد كیرح



 Vo ا ر

 هرذقغا التسا یا د كنم ۰

۱ 
13 

 بودا قارادم> ردق هنسهنس (4۷-) هاشناطلس

 هوسک ضاب هدشرش بهك ۰ ردشعا تافو هدحرات وا

 ءردو نردتا اشنا ندهضقف یاریمو اسکا

 رادم> هاشنا روت یثادنرف هرکص ندهاش ناطلس

 كن وتاح هیلالج ناکرتهدنسهنس (4۸۸) هاشناروت «یدل وا

 اناا قرا نکردن دن هکتار

 نارا .یدروطوا هاشناربا یلغوا هنن ر بولوا لوتعم

 لاظم هدنراقح ناینامرک و هلولس هداطا قیرط هاش
 ۵ رکص هنس شد ندننم وکح تیاد نینگیمایا تاکترا

 هاشذالسرا هنر هلبقافتا كنا ما و نایعا قرهنلوا لق

 ۰یدنلوا سالجا ك توراقن

 ندشسهرادا نسح ۰ یدیافصتم هلتلادع ار

 بیرف هب هنسیکیا قرف بول وا دونشخ موس ایلع یلاها
 «ردشلناتافو هدنسهنس (۳۰٩)و شعا اراد تدم

 «یدروط وا هاش دحشیلغواهن رب هرکس دهاشن الرا

 رادکح هاشلرفط یلغوا هرکص ۰ردهنس ترد تدم

 ۰ ردهنس یکیا نوا یتدم ۰ یدل وا

 «هاشما رم " هاشنالس را یلغ وا هدکدتبا تافو هاشلرغط

 یهیحان ره توسوک زو فالتخا هدنرلارا هاشلارو



 روم تی 1 تنور
 بلا ناطلس

 و هدب تالغا قد تامین رک
 ءرایدالغا ی

۰ 

 9 ی 9 و الا فست 2

 هجوم یتبص و كنالسرا بلا هدقدروط وا هتموکح

 سراف رار هلبااقنا هدنسهدهع كن توراق یتتراما نامرک

 توراقفاعتح یو ۰یدربو هلا راشم رزم ید یتتالو
 دکد روب هلرکسع بودا مایق هالیتسا ینتیالو یر كن
 شل وا لصاو هنرهش یر مدقم اهد هلتعبس هاشکلع

 4 تراساد بولیزو ه راحلاب هدکدلبا برقت كب توراق و
 ۳ ردغو هللرعا كهاشکلم ناطلس یدیا شلتوط

 مار تم قراما نامرکو ۳



 و ۱

 زغ بقاع نیسعا قوس رک لا

 نایرج هدهددش تروصر لاتف بولاغوچ هک دنک

 رارب هلیسلا یتیربخ یکید سوک تاب رزغو یکیدلیا
 یرلهزنءو لیکنت یرازغ ؛لردیک تاذلاب هلودلا بذ هم
 تدوع هن ام رک هرکصت دک دا تیقعل ردق :هدودح و

 هدد هوب یب یسیلاوح و تفريج هلکءا تهه 4 هظفاحم و

 «یدلیا البتسا راق ومس ینسیحاون رنک ۱ كنامرک بولاق
 ( یتیم هی هرو ولس هدنامرک )

(oY Arr) 
 ناطاسهدقدنل وا البتسا ندنف رط لرغط ناطاس نامرک

 نیعت ریما هلاروا یکبتوراق یسهداز ردار هیلاراشم

 لک یتیم وکح دف وحش رپ هدنامرک هدهروک ذم هنس كل ردبا

 .ردشلوادتع تف و یلبخ هروک ذم تموکح ها

 دف ورعت ليبل نالسراهرف رةح د وادن كىت وراق

 دم تولوا لارا نام مارو
 .یدتا دادتما هنس یکیا زو وا

(tev)تالم لردك هدادهب لزغط ناظلس ةد دنس  

 "تل نامرک هدکدلیا ط_تط یکلاعو ضف یک زا

 ثاوراف ییتافم هل رهش تف رخت ناو هل 9 ب

 ردا هوالع هنناغا کن |



 «یدچت یو ناتج رهاط
 یشادنرف هل ودلا ناطلس +

 2 را را تا ا

 ۱۱ ن دو ناقل هدنسدنس (۰۰)6۲۱ ۰۰

 ۱ ندنماما راجل کوبا ندنکدلنا طیضیام رک هلق وسرکسع

 ًارخوم "ربسدرب و لاس رانا ود را ا یار ن لداع
 ه.لغ هن رکسع د وعم ناطلس 1 رح هدنرافرط تفربح

 تاقا هداروا لداعو «یدسنلا وریک هن نامرک ردا

 1 .یدنل وا

 ۱ ۱ یتادهرق لرفط ناطلسم قوملس هدنسهنس (4۳۳)
  ضمب مهاربا ردا قوس هلام رک هلرکسع یلان ےھارہا

  هدفدل وا یعوعس كراجلاکو ا یکیدلیا البتسا ی قلم دالب

 لاسرا هرز وا تع رس ها رکن ی هلودلا تبذهم یر زو

 3 نهم ىس £ وط یف ربح مدعم ندزعا طرص راق وسو

 هلا هسصاح یتفربجح لات مهارا «یدتا صا هب هلو دلا

E)بدهم ن کا  a۲ هددفاسم € هد ىلا هتف ربح  

 7 دلا تذهم ینیراکدلیا مایق اور بوقج ورک
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 ندندصف فلخ «یدنود هنناب كنساباب E ورع ا

 .ردشعا لتف هدعبو سب>یور# یلغوا
 . لزع ندنامرک یسابع هلودلاماصعص هرکص ندنو

 هلام رک نمره ۰ یدتا بص هن ر ینمره داتسا هلا

 تول وا بلاط هلص و بهاذ هفوخ هدفدلوا لصاو

 وا ییضاق ناتج“ نالوا رهظم هیموع نظ نسح

 هدنص و عج ثح* - هدلاح یغیدل وا شردنوک سو

 ید ر یکیدلیا قیفرت - هرزوا یکیدنا تعبس یرک ذ
 هزمره داتسایعجاف لعف وشو معست یبیضاق هلیس هطسا و

 اب سف ید و .یدردلاق هنملع ل مرهقلخ هلا فطع

 هن هرکص هدهسبا یدلیا البثسا ینامرک بور و مازهنا

 ۳۸۶(۰) یدنل وا الیتسا نامرک ندندناح رلیلبد

 طاطا كتابا فلخ نی رهاط هدنسهنس (۳۹۱)

 امزهنع هده راح نالوبع وقو هدنرش ننک 0

 هدنأمرک ندنف رط هلود)اءاص قلا زا وا .یدتک هنامرک

 قرح هلرکسع لرهاط ٠ یدبآ لعام لی ايس یسوموا

 ماقا هطیض ید یسراتس دالن نک را وا
 هددسبا یدلیا برح بوش هرکس یسوموا هدکدلیا

 رفعج وا یلغوا هل زمره داتسا هلودلاءام ۰یدل وا مزهنم

 هلک | عفد ندرلاروا یرهاط و قوس هرشک رک اسع هلنا



 ندنفرط هل ودلا فرش هداتنا وا توردنوک هرز وا نامرک ۱ ا

 3 اا ناع ندنساما و 11 4

  هلرکسع رهبطم هنرزوا رما یکیدریو ههللادبع نب رهطع
  هبلغ هراحاب هدنسیلاوح م هلرغزو ادتاو تعزع

  نسح ارح هلردیک هنرزوا كنيسح هرکصندکدتا

 ۰ «یدعهلوا موم یغیدل وا لصن ۰ یدل وار وسام و بولم

 ۱ ناس ن ندندافحا ثیللان ورع هدنس هنس (۳۸۱)

 هل رکسع یورع یلغوا دجا ن فلخ نانو یبحاص

 رخ ردق هنب رقت ورگ شاط رو نانلو لماع هدا ر وا 1

 3 مان رفعج وا هل ودلا ماسک یرادم چ سراف ۰ یدمهلا

 . هبهلودلا هاب كشاترع بوردن وک رکسغ هلسادناموق داق

 E یدفعا سا رفعح وبا ید ی صرف هاق راد دعب هل نهج یلیع

 3 ندک دنالاسرا هزا ریشو ضرب یشارغ هدکدشل رب رفعج وا

 :یدلیا ه را هلا ورع هزاع مان ندزراد E هرکص

 ا تد وع هلیش رط تفريج قرەلوا ت زه راج ود ەد هسیا

 . هلیتسا ر دجان سابع هدفدل وا ی وع كنەلودلاماصعص

 هدناحریس بوردنوک ودرارب مسج ندودرا یکدقم
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 هنت ال ونامر ک نایلس و كالا ند هد ۳

 ےل رتعاطالیصح كما وقا یک ہدنلاہج صواب و صفق بواک

 هده سا یدلیا مایف هنالیتسا ینامرکو كرادت توق ر

 رکو ینایلس كرک ًابرح هلرکسع هل ودلادضه هد(۳۵۹)
 «یدردل وا یتیسح و رکب یسهدازردارب

 ناو هدنلیح ص واب و. صفق هدنس هنس یک 2

 دیعس و | رب دلی انایصع هب هل ود) | دّصع قافتالاب فا وط

 گن هل ودلادصع .رایدیارار هلرنو یدال واهلایصولبلا

 نالوبعوق وهدنندب نیفرط كل ردیک هل رکسع یلعنب داع هلب ما

 «یدلوا لوتعم ردو كبشب ندریلغاط هد راح

 «ردشا وا لوتعم هده راعوش هدیلغ وا یکيا كدیعس وا

 هلبج نوعا لاصیتسا یی لاها یکم دصفق هرکصند هبلغ دناع

 یرافلاحم هلعووو هراګ تاعفدلاب هدنرلارا قرهلقوص

 «یدلیا السا هددالب ضعي و لک

 كنامرک هدک دنک هقارع هل ود)ادّضع هنگ رات )۳14(

 ریصلا نیرهاطندنس هشاط هم ورح هلبسااق یلاخ ندرکسع

 هم ورج داوا توام لردا عم هنن دال نامرک

 ةفاط هرکض ۰یدالیوط رکسع یلیخ هنشاب ندنس هقناط

 عوقو هراحو تالاخحم هدنراارا هلرغزو یسر هروک ذم

 نالو هدا مارح یکیدلیا هلع ه رهاط رگ زو بولو



 . عسیلا هددسلا شعا ی سا ییسالادخ هت رز وا یراقافت 8

 1 اقا ضعءب 3 4 یو «یدنک هناسا رخ نایلس

 1 تیەجر هن سای بولوا صالخ ندر لا بیرت رب

 - دیده سس هعسالا یتامرکیردب ندنعید الد وط هب رکسع

 e ریما هداراګ و ناععسا ایا او لا وما ردو یک

 ۱ تلبلا زاسشم ما دیتا وتم هنا كاما
 ا (۳۰٨) هرکصت دودلاق هدا را توو زار هش امرو

 ۲ دشن وا توف هدنس

 ندو ی هرکصتدکد تا طیض ینتم وکح نام ركع سيلا

 اک زو ترفاتم هد زازا دا ولاد
  هنس(۳۵۷) رلیدلیا عانا ههلودلادضع یعابتا و باعصا

 . اطعا هسرا وفلاوا یلغواو طیض ینامرک هل ودل ادّصع هدنس

 ناو درد رکج نالا یی ها

 ( یعیاقو هی كنامرک)
 ¥ )4ا -۳۷)

 1 ىلع نب داع هدکدتنا طبض ینامرک هلودلادضع

 یدیشعا نییعت یلاو هار وا
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 صواب و ص تقویییدراو نواب هتفربح هودا ۱

 فورعم هاکعد ه واک یسر كماوقا نانلو هدنراغاط

 تلاسم هدنرنس هلیضع لاوما ضعب یز ن ىلع

 توا لوبق هلودلا زعم یدسوکسا2لا و لیمهنل وصخ

 بویل وریک ردق حهرف نوا یلع هدقدلوا لصاو هنفریج

 لوبق یهطاصم هلودلا زعم ندنکیدلکح هلګ بعصر

 ۰ یدیا شعا

 رالبح روک ذم ندنکیدلیا تاکترا عظم ردغ ٥ رکص

 هرلید) وا لخاد هتعاطا كنهلود)اداع هعحارلاب يلخ

 یعاوفا صولبو صفق هنن هلودلا زعم هرکص ندنو

 شالا عضو هوصو كنيلاها هدکدتا موصم هن رارزوا

 و سابلانا تولوا مزهنم هلراموصمه هلرکسع یراقدل وا

 هجو هنامرک هنو ح ورخ ندناتسم هلرکسع هدهرص

 ۰ یداداتعحر اب ولعم وشراق هب هل و دلا زعم هددیسا یدتا

 ندنامرک هلودلازعمدن رزوا موزل نان روک هد (۳۲۵)

 «یدلیا طب یتامرک سابلا نیا هدکدتک هسراف

 دن ردقدنس هنس (۳۵۵) یتعوکح هدنامرک كسايلانا
 -رلغ وایئموکح هلغل وا الت هنتلع خاف هدګ رات وا بول وا

 یلغوا رکیدو تیص و هسایلا هرکصتدن ۲ و هعسللا ندن

 هاو هدار وا al طم یلاوما یهدا را ید هی ایلس



 ید ,ly وت ۵ له س 2 هد (e هد)اح

 e 3 سالا نا ضار

 E هروند هن رزوا تد ولغم وش سابلا نا . یدّتا ۳4

 9# درع س ربما ۷ 1 ام هدنرحا وا یس هنس (rr) لرەلىكج

 ۰ ردشعا السا ینامرک نارو

 روعمیس ندنفرط سصن رور ریما ۵ لم دس )۳۲ 3

 تعزع روج” بولوا رومآم هالبتسا ینامرک یناود
 نب دجا هلودلا زعم قلارآوا هددسیا یدتا هرصاحمو

 البتسالاب ییاروا هلتعنع هاحریس هلا ودرا ومر هو
 نام 5 هدقدل ے روصحیس نفیدالغاب تاج یلاوما
 نب دمع ندنکیدلکچ هناصارخ هلبا لر ییس هرصاح

 هد ناتسصسو نامرک بولینروق ندنروصح سایلا
 ت٤ نع دنس هرصو ۳ نانلو

 3 ھو هلودلا زعم و ۰ یدابا

 ماو هب هعف ادم سالا نا هدک دلبا هح و 4 هروک ذم

  ندننایصق نامرک هلودلا زعم هلکفک هناتسصم نزسکغا
 لما سیر ندنناعصا هنسدندم مع هم زعلاب هتفریج

3 
0 
 بس
2 

3 



 یلغ وا هل هکلا روش 8 لمس هم تنم ۳۱ ۱) و یادرااا ۱

 ےھاربا نب ہللا دیع ا هد(۳۱۲) .یدیشفلف نیعت دمع

 یتید-ل وا شادبا نییعت لاو توقا ن دم هد (۳۱>) و
 ۰ یدایا کد ی وکح سایلایبهدنامرک هد(۳۱۷) هد

 (یی.وا >> سابلا ید هدنام رک )

(rov = ۳1۷) 

 وعد هع صعء) كلا راشم ربا سالا ندې

 .افش كنب هلادیبع ن دو شادنا سبح ندنفیذل وا

 رص ریما ۰ یدبا شک هناحرج < قرەلغار ندعبح هلتع

 قصاص واو روصنمو یح ابرک زوا یراردارپ
 تاعررصت یییدل وا قداصم یخ ندرل و ردا ح ورخ

 رکصذدک دتا رارف هنب رافرط دنفرعمو اراك و ج هن رز وا

 دعع داکناوتع زع هنتاي كنايحم یلعوا هدک دتک فر و اشي

 ندنکیدش اما ود همسقعت ی ایک هسیا صندیعس «یدلیاقافتا

 هدقدنلایربخ یعیدل وا ه ا هرو اش ان هلرکسع

 دم هدهرص یراکداکچ ندرواشدن سایلا ندو یی

 ۳۱۷(۰) یدر و یدا اليسا یار وا لردیک هئامرک ا

 کاو نیش دا هم ی رات ۰ 21
1 



 J ردا هتل رکا نچ رادبع و شا وا دنع ردف

 وه وق و كجاح لک یک هنات_یصم هدءدو هن ام و ازاد

 ۱ ۵ رک اا دلتسودنک لیتر هرو یراعشانال
 13 ۱ یتسفن ندن طش: لرو یرافد) وا لزا هد) وب نح رلادبع

 x .ردشلوا توف توتا یغاشا

 رالماع هدالب نالوا رنه ندنسالدساد كنج رادبع

 ۱7 1و بییح ر ارم ىيتفا م
 ا هاعارخ قیالاو e (۸>) و شلدنا

 :-ندروهک ع رات هلغل وا شنلف هرج و هنسهدهع سن درو

 یتراما + هیفرش لاعا راسو ناسارخ كنيسح ن رهاط

 انضعب یتیالو نامرک ردق هنم رات (۰ ه) نالوا یعهنس
 ی

 0 ا اننا ید اوب و هد هام تم تووص

 دودعن ندنلاعا لرهاط لا هرکص ندنا یک یفیدنل وا

 ۰ ردش) وا

 EE عبا هنتراما رهاطلا ك رافص ن توقع

 «یدلبا ظبط هدنام رک هد

 .  یدیفحییبم هن رومأم كمما ن ور هدنس هنس )۲۸4(

 ۰ هدلاح یغنئداوا ماق هنماقم هلورع هدنامرک د نرهاط
 3 ندتفالخ بئاح یرلتالو سرافو نامرک هدنسهنس (۲۹۸)

 e ۳ «یدنل وا هجو هنسهدهع مها را ی زیرا د.ع



 هدلاح زککیدید مهدیک 4 ورلیا . مصح# ۳ ندزکیدارفا

Eنت ماع لسفط وا ندرا صح هدک دید «مرسطاح  

 .رایدایاداعقا ییجرلادبع هنر كجا هلق وشت كالا و

 EA هح دا تسدرد یتموکح مامز هدهیلا یموم

 هث رح هت ال و نامرک و هطاصم دمع هل رنک مزال لا ره

 یر 4 رک مرگ ندک دما نیبعت لماع یورغن

 هشنرزوا یدورو كنو .یدرو یفوط هنسیلاوح
 هنج رلادبع ب وو ندتعاطا "ه راد كحا>یسیلاها س راف

 «رایدتا كلرت یناو من كللادیع و هنارا ترهاظءو لمم
 .امدکللادبع هدفدل وا یعوع كحاح تیفکو

 ۰ یدلیا دادم | هلتعح

 بوراتح هلو هلا ریه 4 نسخ هوا ر تاللادبع

 مع دقم و تم نع ه ریس اركاب ندهرصب د حاج

 ی همدقم نج رلادع هدهسا یدلیا قوس ه ورايا یشنلا

 ج حاج ندنغیدلا ییربخ یکیدتا رامرات بوزو - ۱

 الیثسا یهرصب نجرلادبع بولیکج 4 هفوک ندارواو
 ۰ یدلبا

 امطار د هد جاج هلانج رلادیع هدنسهنس (۸۲)

 هدناصف هوما تلود - هلغلوا شدالشاب یرله راجم جج



 ندنتیدلوا یا هی بیرقن رب نج راد دبع
 شعد » مکج هدا وع جاع ہرا لو تصرف هللا و »

 اردک هجاج لسیعاعما یردارپ كنجراد-بع ۰یدا
 ِ ۰ مرومس هل وا نیما ندنم| دّخسا هلر ۳ كناج را دبع «

 نەدا ت تراسح هت -هلاح کی « حاج هد ه-_سذا یدلی وس

 .هیحان هیحان ردیک هناتسصس نج رادع .یدر و ییاوج

 . لماع رز ندنفرط ودنک هراز یکیدلیا طبض هلا الیتسا

 ۱۳ ااو لماع نارك .یدا روءدا دماقا
 هنرب هللا لزع یتایمه حاج ندنکیدلبا ناصع هداتا وا

 2 ۰ یدلیا نبعد ییاجرلادمع

  دصسلاوح ناتیسحم» نج را درع ھر ےس اس )۸° 1

 3 .هرمطاح تاحرد كناح وتف و یمالدک وریااهد ال ریش

 ۰ ید زاب هجا ییفح هل وا تبا سانم یلدا | هل رس

 2 هدب وتکم یغیدزاب هاچ رلادیع بفاعتم ندر رب <

 u زت 2۱ كل و فا داوا لج هزحم یتیآو

 اروا هربا ندا تقبس هللا حاج و عج یرکسع
 ا مدت هرکص . ندکدتا عضو هنیراظنا شوب كموع



 ۹ تاتتک عقدا

 دتع یکلعاع نامرک رادق هنا هنس )°( ا

 هدهروک ذم هنس قرزالا نب مفان ندحراوخ ۰یدلوا

 هد هم وف م دس ةن هدلاح یدلاوا شاناالیثسا ی ًابلغت

 ط.یض یامرک ًابلفت هلدرف هد ن هد نتخراوخ

 ۱ ۰ یدایا ترض هک هزعما هداروا و

 هات ن یرطق نددجراوخ تالذک هدنس هنس (>۸)

 از ن تعصما هدهزنوک دم س ها و وا
  هدنردبو شلوا رومآم هلاتق هلجراوخ باه« ندشناح

 كن رطق یسنلاوح نامرک هدهسیا شعا نایرج رله راح

 ۰ ردشمام هنا وا عز ندد

 ناوم ن كاللادبع بالهملا ن دز هدنګ رات )۷٤(

 نامرک تولوا زا هب هب راحت هل ج را وخ ندفرط

 ندناعصا یرطق هن رزوا فالتخا ندآ ثدح هدنسیلاوح

 هناتس ربط یسودنکو فال هدنامرک یریبکلا هب ردیع

 هل رکسع ییدلیا قوس كحا> هرخالاب «یدیشعا تمنع

 (۷۸) ید ريكا ه ردبع و ش وا لوتعم نک ردا تره

 حجاج توالوا لتف هد ه راح هلیلهلا ند هدنس هو

 بہا یسودلا یدع ن نايه هنبال و نامرک ندسنف رظ
ia 

 ردد

 عشا ن داع ن نج رادع حاج هدنح رات (۸۰) ۱



 ندن دن 3 رو یرصق ب نالوا فورع ود
 زین لاها E هاج ریس نالوا ی بەد عاق كنامرک

 ۳ توی و تده ر . هلا 5 نصح

 دشعا e هرافرط هەق ی امار السا

 e لبح ۰ ا وط تالهلغ j زن ذاب

 E یرلضصءد ڭتاصع نتنکیدظا ۵,۸۶ رح هلع نع

 اخ > . ریدایا رارف هنرلفرط ناتسهس یرلیضعب و نا رکم

  هروکذ *یصارا E رع یرارب نال وا شلاق

 ۰ ردش وا راعا ندنلفرط ربع ارخ و

 .ia نِ نطف هنت الو نامرکو سراف هرکصندعشاح
 ۲ سابعن چ را یه ۱0م تس هم )۳۹( .یدنل وا نیبعت لءاع

 ترمضح و موزا یکید ر وکن ایا یلاو هدهرصییرلت رمح
 "دام ز هرز وا ما یغیداا ندنمدنفا هنع هللایص ر ىلع

 |۳9 ا هبراتال و سرافو نامرک ی هیس
 ن قم .e نام کو E هن( ه) كدایز

 ۰ رد دولق نیمعذ روعالا



 ۔ دح رس نات کس یمه دلب ج۳۰ یدنا مت ید هدلیر

 ربل نورع وا ۰ رد
 ( یم هیخم رات عباقو نامرک )

(۲۳ - ۳۱۷) 

 هللا ی ص رر۶ تروح هد هاب ید نوا كن رک

 هه رسع ءا رها نوا یھ كن دژلب سرف نمدنفا هنع

 ن لیهس هدهنصف نامزکتفو ىرقدرو لاسرا ۵ ولا

 فیرش یاول هند بول وا رومأم هنغ لا یه ر یدع

 ۰ یدیشل رویاطعا

E (rr)ناشع ند هالا. ند دللا د,ع و لءهس  

 هدنلابح صفق یسلاها نامرک «ردنک هلام رک هل و

 لها هدک دنا مايو هتم وام هلا كل اشسا ندماوقا نانل و

 عا ورگ و رب نادر سع یاس ور ۰ یدلبا هبلع م السا

 هدقدزل وا جت نامرک» ردراشعا مانتفا یتاناویح یرلفدل و

 ۰ 9 وا نیبعت لعاع هار وا یدع ند لنهس 5-۵4 الحخ صا

 نکیا لاو هد رصد صام ند هللادہع ۵ م هن كدا )۳4(

 دو ءس نب عشاح ندنراکد رس وک نایصع یسلاها نامرک

 ه ه راح هلا ةا صع بول وا نییعت لماع هاروا یلسلا
۰ 

 یمهبضق د نا تا عشاحم .یداوا رومام



 رقنا نخ رک ۾ ب 11 یدلیا

 نر را ت

 .تجبم يبا .

 ا هصالخ كاتکلع نامرک)
 ( ردهدنناب یس هی رات میاق و ) 2

 (ایفارفج ( ِ

 ۱ ۲۶ ۰ناتنافا ای اىد ۱ 1 ِ

 ی اب ونج « ناسارخ دالب الا نمره رح و سراف ۱ ۳
 7 شا e هجولشاب بواوا دود و

 نامرک ۰ ردن ورم یفیدل وا یسهدرک ان كکباب



o۷ 

 توقا نا تفت e نکرد تاتو

 نبا بولیرا یقاطر كرکسع یهدنناب رارب هلیبمالشاپ

 ییلاسب و تربغ ول رد رههل ودلا داع ۰ یدلیا عابنا هت وفا

 تولیرا ندای کو هبل هت وفا ن “را هلا مالا

 ۰ یدر ویدا مادعا هلا ضف یراذ : ال وا ش 3 عام دا کا

 ییاهاموعالبتمالاب یزاربش هرکصندن و هل ودلاداع

 هول ت ندک دا تار یهرادا تایسا هلا ني

 یه دہن هنمات ودنک تاک لام یکهدنلا و تعج امم هه الاب یطار

 ام ھن وات هلا ص وصح روم« نان ام دتسا

 ۳۲۲(۰)یدل وا یلعتسم وار رکن اد زاد یک هدد تونل وا

 زک رخ یناروا هرئصتد الما ی زا ره سس هل ودلاداع

 رد هنضارقنا كنتموکح هو یبو شعا ذاصا تموکح

 هلکللا و یتاطو رو و وا تموکح زکم زاریش

 . رد غلق هرادا

 ۰ یلاعت ہلا اش نا ردقح هل زاب هدنص وصح ثح* یس

 تنک ولم هو ییبردق هنس هنس (۱4۷) یدالب ید



 را ی ییتوف ۰ یدایا تور ا

 یتیدنلوا ناب هدن را ناهفصا - ندنعیدردرا وه هج ردرب

 . یفیدلوا شا مایق هنالبتسا یاهفصا هلرکسع - هرزوا

 ۱ ۱ هناهفصا هل ریکشو یشادنرف جواد م هدلاح ۰
 r ناحرا بودیشیا یتفدل وا هرزوا كمردنوک

 ۲ .یدیشفت

 ییزو هرکص ندالبتسا یناجرا یلعوا هلودلا داع

 n ا م ناقج وش راق بور وج ارت

 > هل ودلا نکر یردا ر و «یدرب ویدا اطعا تبوقت

 او ۰یدردتا ام ییسیحاوو نورزاک بوردنوک

 اقتالاب هل 7 توقا مد یی زارش تقاعح



 هلودلا نار “يلع نا وا هلودلا داع (د و یب) 2

 رانو رددچا نسطاوا هل وداا زوم ٩ یعوا

 رواش ریثا نا یب سن لورسخانف هو عاج وا یرااباب

 .ردا رک ذ السلس ییدادحا ها لاها هفاتک الایذ

 رف ردندنسلاها هرق مان شک ایک ندن راه رف ید مای“ وا

 ناکام ندنساخور د ۰ یدنا کر ندناعا لاح

 ى جواد مو هب وریش ن رافسا و نا ی للو نا

 كم ورطالا نسح - هرزوایمیدنل وا رکذ هدوراقو - رایز

 نسح و ىلع یرالغوا كعاصصخوا بولوا ندنرادناق
 طداص لوح وک رر هدنحا زکسع یکدم كیا ام دجأو

 فوص ناک ام هرکص ندنتس هملع كڪ واد رم ۰ رلب بیا

 هت رز وا ناو ام یراهرادا ه دو دز وا فرات ه هاشم و

 قعارا ر تام هن رالاح ۴ یدل وا حم رابرب

 ةو دخح دذ فرو نت ها ماظتا بسك یلاح كناک ام و

 باستنا هع واد مو قارتفاندناک ام هلنصخ رن وا كک

 ۰ ریدتا

 داع ارخ وم - یی هیحات حرک ندلیج دالب جواد رم

 اردک هج رک یلعوا یدابا نییعل هتمدخ ررب هد را رطید

 یت وع“ كع واد رم تحاع” یکیدرسوک هدهار یاتنا



ui 

 و ۰یدبا هدند كنهروک ذم تعوکح یدژلب
(ro 2ل د زن نسح یا یاد هدنڪګ را  

 الرا رقم ه ولح تنوکح یی
 ۰ كسلع ن شورطالا نسح ندا تناید من هدنسیلاوح

 لیکشت هدناتعربط كنسح و یتاعوقو نالوا هصلاوح وا
 ند زدنا تون« هتموکح وشو كنه ولع تموکح یکیدلیا

 ریکګشو یشادنرقو لرابز ن جواد رمو هب وریش نب راسا
 ةدقباس ثح* یرلهیخرات میاقو لری کعشو یب هلا

 .یدعهل روک موزا هنا صفت هداروب هلل وا ح ردنم

 هدسهرادادب كع واد م یدالب د هد رات (۳۲۱)

 شعا روهظ یعوکین هبوب لا نداد هدح رات وا نکیآ

 را ذ هدنا یروهظ تروص كتنوکحوش ندنشدل وا

 ۰ رول وا

 1 (تنتموکح هو لا هدنسیلاوح ید )

 ( یروهظ تروص )

 یر هر رات میاق و ندا قلعت 4 هراس تام كر و لا

 نداد یراروهظ رده وا لیصفت هد هقنا س ثحایم

 قلعم هم وشو ییرروهظ تیفک هلی رااصا ندنهیدل وا

 زکحهدیا رک ذ یس هصالخ كن را هی رات عباق و



 ۰۳ باتک یکتا

۰ * 
 بسم >تیسعا

 ۰ ی ۰

 (میاقو رب و ۳ ندسرف دالب)

 ( ردهدنناب یس هی رات )

 یرلقدل وا نک اس ردپعسا كتعاجیرب ند يدق ما لید
 ۱ * یدر و تره هلن هش رلعا رالح

 هدحات ر د ودع+ ندناط و مه ۳ د زاد یسضارانالیک

 هنالك هلا تد رعد هرکصذدک دا 2 ىرلار وا رد ی ۰ رد

 ؛رونل وا قالطا ید ( لیج ) ۰ ریدد (نالبج )

 يج اغ ناتس ربط و فر اف رس یدال نال کو 3

 اما ن ورق د زار ار رزحر دلی ی ناب رذا د زاد

 ۰ ردد ود هلا ناڪ: ردا دال٫

 «رکسک بالود تشر "متوک نءوف " مو " نام ال

 «ردندنراروهشم كنهروک ذم دالب یرارهش مسیک

 -اعاناتسریط هدنسانیا هیمرلسا تاج وژف یدال د

 ناتسربط هدنس هنسیحم (۳۰) تتر ۰یدبا د ودع« ندنل

 نایب ربط ۵ مهم دیک رات عیاق وندیا نابرج هرکس دقدنل وا ا

 ردط و مه هنگ رات

 ی« وکح هب دن واب ندیآ لک دیه دب اتم ربط ه درب هزم )ئ ه)



 ار زی 1 9 ۰۲

 هیدن وابهدهروک ذ. نس بونراب هدیلاوح وا هلرلندیا عابتا
 ۳۳ دوغا لکت یسفقیط یحضج وا كنتم وکس

 . بارخ هدنرلنامز رارانات مارتل الابینارع كنا ردنزام هرکص

 لما ردنا :هداعا یبیلاها نال-یغاط ورب ہت یرالح نالوا

 ردق هنس هنح (18۷) و یدلبا داتا تاللاراد ییرهش

 .ید)لوا توف هد راتوا بودا تموکح

 «یدروط وا ص لوللا سع هنر هرکصذدرشدرا

 ناردنزام لوللا سعم هدننامز یمو_عه -فارع كنوک اله

 هظفاحیکلم هلتعاطا ضعه وک اله ۰ یدا یرادم»ح

 س علق هوک درک هب ما كناح اها هد (دجم) و شعا

 تدوع هلبا لر ییهرصاحت ناذیذما الب نکردا هصاح

 « ردشم ردتا مادعا یتسودنک ناخاسا نوضکیدتا

 هد(+۷۵) ىلع هل ودل ءالع یشادنرف هزکصن دک وللا سهم

 هد ) 9۹۸ ۱ * وز دز ی-ءهداز ردا رب كن هل ودلا ءالع

 كلرابرهشهد (۷۲۱<) ؛رابره هل ودلا ريصذ یلغوا درج دزپ
 یشادنرف رکید هد (۷۲۸) "ورسخ ,هلودلا نکر یردارب

 ول وا دج ناو عوام البلبل نسح هل ودلا شف

 هلی هذخا وم كن والح ثایسارفا هد (۷۲۵۰) هلودلا رخف

 چ وا وینشا تان وکحب ه داوا ا لق دش هدماچ

 ۰ یدل وا ض رهن ۵ لری هعیط

7 ۹ 

1 
E 
ir 
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 ۱ باتک یهکیا

 را هع زانم هدنرلذد هلراردار نوګ ا كالم .یدل وا ا

 یرلنب هلیطسوت كهاش یلع یربما ناجرج بولوبعوف و
 دل وا لوتعم والا نا a )1۰۷( یه و

 س

 رادار ندلاءالع هاشم ز را وخ ییدالب نا ردن زام ندنعد

 ضرقنم یم ها هقبط وبتشا كنتهوکح هدنواب هلکعیا

 ۰. رد وا

 كهاتم زرا وح ردو هرس دین )لا ۷( هروک ذم د زاد

 هرکصخدن راه راح هلا تاند زراوح ر رانا ب ولاق ه كن كی

 ییقعتلرلرانات یدیشمکچ هناردنزام ا هاشم و وق

 ندنت-ردررانات یدمک هلا هلسمکج 4 هرزج هلرتهج
 ۰ رایدایا تارخو ایم یییدالب نا ردن زام هدن رقدل وا سو ام

 ( كنتموکح هیدن واپ هدنا ردن زام )

 ( یسهنبط یصج وا )

)1۳° 6۰( 

 هرک صندل رس رخ و )لسا رار اتات ید الد نا ردن زام

 یس هنا هقبط كناملاراش» تعوکح *یدا شلاق بارخ

 یدیفح تاکو الا سعثریخا راده تق ویغیدل وا ضرقنم

  هذس (۱۳۵) نکیا نت هدور هده" واریشد را هل و دل ا مارو

 دنس ودنک و شم رک هنلابج ناردنزام ردا روهظ هدنس



 8 ن كردیک هلرکسع رار > ۰

 # 1 o عسر هلا راشء ا 0 3 7

 یتافو جسر نسج ن دلا ءالع یلعوا ۰ یدلبا تافو هنس

 ا یوصح ودالب یکهدنتسدربز هلاکت قو زار

 ا ا تا یتافو كسر قاتا ىرما نات هدو

 ی تو هد هسدا یدالخاب ه هع زانم هلا ندلا ءالرع نوا

 1 *یدعهدیا هدافتسا

 هد كۇم یریما رواش هلا ندلاءالع هد (ه>۵)

 u دن وم و شم! وا مزنه ندلا ءالع هلیع وف و هب راح لوس

 ا هتک هللا لوخد هن دالب لیدر ودعم ندنلاعا ل د) ءزلع

 هرکس ندکدتا دایر نبییلاما بوش ی زورو نالک
۲ 

 ۱ .ردشعا تدوع هنتکل#
 ۱ ا وه هدوریوک ذمبذنس نیم ن دلاءالع

 .«یدروط و اربشدران دلاماسحیلغوا دن ر بول وا ل وتقم

 جوا توق ,E هدرس

 را درج زنگ ۱ ۶* یلغ وا هرکصند رشد را



e 
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 ھا هو
 BN ای 2

 ۹ بابک یعکیا

 لعادنرفن» بت واکس ا ك رس ر ةدام وس «یدردنوک

 هنملع كاتا رەد 4 < رد همان نکل E یتا

 ام هوس ر قاتا ا رفظم هده-سا یدلیا مارق

 .یداکج هلاردنزام هدناهدنا اغ یدالب نالوا

 : هیش رفرط تولا هل رکسع مس ر هد هم وق ره هم

 تیر یتسارفو داوش كنس هشاط هرلقا)
 ۰ ردشعا

 مزاول قاتا یربا ناجرج هدنسهنس (6۵6۳)

 ی هرکسع تاکرح هدنملع مس ر هلا دي زا یس هب رطسع

 ندنغیداوا روبح هنبلط هلاصم سر ۰یدایا د دشت

 قاوا نهر د قاتا بوردنوک ه رثک یاباده هفاسا

 « ری دلیا هطاصم دقع لاسرالاب هغر اغوا هرز وا

 هل را رغ با هنا روت i هلواتا مس ر هد(ه۵۵)

 هل.-ازو قاتا هرکص ندکدنا هبلغ هعفد شب و 4 راح

 توش رازغ هده اا یدلکح یغوط هبه راس مر

 ۰ ردرلشعا مادعا رفت زو ید ندنرکسع لوس ر

 سوق ندناتتربط دو یرا روا ےس ەد(۸)

 یزکش یول اتالار توش ن اع اک و
 هنرزوا دوم هل رک ۶ مس ر ندنکیدلبا هماقا هدماطب)

 ۰ ید وا مزن ر توام از کد



 ۱ و سرک ز زو را تور یسج و و یثادنرف
 | کلا كندادجا نراق نرابرهش هدافتسالاب ندفالتخا

 نم هقبط ی کیا كن وک منه وا هدناز یزامو الهنا
 ۰(هحج) یدلبا لیکشت

 هدنتموکح نامز قودس هاشکلم ندمح ناطاس

 یدشاف وا للیخ هلرکسم بودا مایف هطرض یناردنزام
 ۰یدم هل وا قفوع هد هسا

 ۱ تموکح هدناردنزام ردق هنسهنس (۵ ۳) رایرهش

 ؛نراق ندلا مع یلغوا هنر بودا تافو هد راتوا و

 . ڭنيقو سدو ناطلس هد(۱ ۲) متسر یلغوا هد((ه۱۱)

 | الع هد(*۳۳) "یلع هل ودلاءالعیبع كقسر هلي هناعا

 تسموکح هدناردنزام السلستم متسر یلغوا كنهلودلا

 ۰ رلیدلیا
 . ووابشبن قاتا یزیما ناجرج هدنمهنس(۵9۳)

  هلکل هبلغ یهدنناب بولیزو نکر دما هب راح هلدب و. یریما

 یرادم> ناردنزام قلاراوا «یدلبا تعزع هناردن زام

 ۰یدباروهدبآ ناب رح هعزانم هدنندب ىلع یردارب هس ر

  هیقسر هلا عطق یتشابو تسدرد ییلع هلکعا هبلغ



YFی  

 ىلع هاب ال و ناحر <> هد ی a درط ا

 . یدلدناادبصت لاو شکت ن هاش

 -مز را وخ ردو هد رله وه را زانا هروک ذم د زاد 0

 هدنرع وجه كرارانات قرهلوا طو رم هموکح نایهابش
 ثح*یعباق و دل را راتاب ۰ نداد هروک م تموکح

 . یلاعت هل اشنآ ردقح هل زاب_هدنص وص

 (كنتءو حس هب دن واب ندا لکشت هدنا ردنا زام)

 (یس هی رات عیاقو ك س ط یھکیا ۱(

(ak A) 

 هدناتسربط لابج ور ندنسهنس یصسب قرف كنرعه

 ندلاءآالع یسال وا دعبط ی هوکح هب دن واب نال وا ام رف کج

 ییید) وا ضرر: ۳۹ بو )> ۹( هل طا ہز ترم وک کن

 ۰ یدشف زا نام هد وراق و

 مر درصا یربخآ رادم دز كنهرو 1۳ تام هفت

 ها وزتاو ا هدنهج ر فالا بج نراق یلع وا كل راب رهش ن

 هلو دلا ماسح ىلعوأ كن راق .یدریک یدرگ هل: زلءم

 نکا ررصض زە ددص رف توکید روک a ہ رب:.کح

 هو ,تلود نالولا نقاب یو یوم



 دار لا هل را ت لارا ھم ناطلس

 ا ۰ ردشعا

 | ی رات یتراسا هرازغ ارجن ناطلس . هرکص ندنوب
 ۱ ییسیلا وح ناتسربط و ناجرح ردق هنسهنس (۵4۸) نالوا

 | رات «یدننلوا هرادا ,هلیرهطساو یلاع هلرلیق وس

 ] هدنراد یسارما یکلاع كلارا ثم ناطلس هدزوک ڌم
 خاناندنسیلاوم ید ینیدالب یرو ناجرج تقویغیدلاق

 قوس ندومڅ ناطاس هد (۵6۵) ۰یدیشعا الاسا

 نویعت لاو ههروک ذم دالب یاتا ندنعاتا ردا طبض

 .یدلیا

 1 ناد كن وولس تلود قاتا هد: رات )٥۸(

 3 ۳3 لیا هام زراوخ هدهروک ك د لب بوعح ندهتعاطا

 ۱ ندهیقومس ءارعاو «یدنوفوا هبطخ هنما نالسرا

 : . نالوا شعا الینسسا یر وبا شان ه دن اس لالتخا تولوا

 ۱ طب قرره ماطسبو سوق ندندالب ناجرج دوم
 9 سر یرادمکح ناردنزام هدلاح یغددل وا شا

 fi ۰ یدلا ندندب كدنؤم ا رود

 اا زراوخ یس هفاک كن هيف وولس یالاع هد(۵۸۳)

 لا ییع ورف و لوصا لرلو ولس لردبا الینسما



 ۳ ي سکا
 "ابولفم هلودلا ماسح هل يعوق و ه راح یلتدش ك هدن رلتدب

 ۳۷۳(۰)یدلکچ هرواشبن ربارب هلبا سوبقو هل ودلا ذف
 عوفو هداج رج ڭنەلودلا دن وء هده روک ذم هنس

 هلودلا ماصعص و تءنع هلاجرج هلودلا رك یتبم هاتاقو

 كجا هداعا هس واق یاجرح «یدلیا قافتا دفع هلا

 ندنکیدلیا عنم دابع نب بحاص یریزو هدهسیا یادش
 تماقا هدارواو دادا ثاللاراد یناحرج هلودسلا رخت
 . ردشعا

 روج“ ن یلعوایسیلا وناسا رخ هدنس هنس (۳۸٦)

 ردق هنس هنس (۳۸۷) یلعوا «یدلیا الیتسا یتاجرج

 ردشل وا توف هدګ رات وا بولاق هداروا

 لاعلا وا نالواشراقح ندنلایتیدالب ناجرجامدقم

 ندنسهناق و یب هلو دلا رف تکالف یفیدا وا فداص»اس واق

 الت نا: یناحرح هبسدا هلودلا رف ۰ یدا شبا تشن
 یمددل وا رهظم و تبع ندا تقر.س هللا س واق هدک دانا

 هدناسارخ تدم هنس ید نوا سواقو شعون وا یتدناسنا

 شفلو شکترسح هکعرینک هلا رارکتب یتکلم هلشاقا
 روک ذم «یدا شرامهلوا قفوم هدصقم لو-صح نکیا

 یدالب یهدندب كلردنا تافو هلودلارذف هدنهنسش (۳۸۷)

 لبحندهروکذم دالب و شعالشاب هفرصت هل ودلادحم یلغ وا



 سواق ىلا ہلا سش یشادنرق نانلو هدنسیلاوح
 .یدر ویدا طبص ییدالب ناحرجو

(r^4)۳ شنل ودلا رطق یشادنرف هل ودلا دصع هدنس هنس  

  هلردک هناحرح هل ودلا رخف هلکعا الينا یدالب یهدند

 هو بوتکب هسواق هلودلادضع «یدلیا اصلا هس واق

 كن هل ودلا رحم هیدع و قق وا هدعاسم هدا ریا 4 ره

 سوق هدلاح یغددل وا شلیاساعلا یسلردنوک هنسمودنک

 ۱ دیصخ درر تام هدهاقو یهلودلا تق
 هژلرکسع ییهلودلا دوم یمادنرق رکید هدنمهنس (۳۷۱)

 اليسا یناجرج هلودلاد و. لردبا قوس هنرزوا سوق
 ۳ ۰ یدّتأ

 اس دردک رواش هلا هلودلارخف سوق
 هلی هطسا وسابعلا وا هل ودلا ماسحنانل و یسیلا وهدناسا رخ

 كهللا راشم را و ۰یدلیا تلاخد هروصنم ن حوارا

 ٠ هلا هب رکسع "هوقفر هلودلا ماسح هنرزوا ما یکیدر و

 . هدناجرح «یدنک هناجرح بولا یهلودلارحف و سواق

  هلودلا ماسح كرذا مابق هب هعفادم هلودلا دود نانلو

 4 ه دن دش هساض»یلاها و رکسعناذل و هدیاح رح هرصاحاب

PER IRدیس تا هی  
  كالادف قاسفتالاب یسپه هدلاح یعیدل وا شابا فداصت

 ٠ هراید روب هنرزوا یرکسع كنهلودلا ماسح هدننروص



 3 اتک یصکیا

 یتاحر =~ هودلا ن ر 13 السا ار < نسخ هلا

 ید راو هنس

(rrv)نکتارف ى ر وہم یشو خار ءا ناسا رخ هد  

 هلریکع و یدیرو هنرزوا ناجرج یافتالاب هلریکعشو

 نسح ندنفیدل وا نایام كالزسنینما هرم ا هدن زا رآ

 هد)اح یعددل وا ش که هجا یه هد شوت ناز ورف ی

 بولا E ا یاحرح سصن ی حوت ریما و

 ۰ یدلیا اطعا هدسح یسدحا و نزوز لد ندنا و 9 کو و

 رکی و رد ۱ رقم هو (o1) قایم و ناحرح

 ناحرح هو  هودا و هد رات وا بولاق هدب كب

 عع فعص و تع ره رد و هلکع | راسا یاس ربط و

 ۰ یدلکح هننسدل | وح لبح هلا

(rov)۔نکرقافتالاب هلا ا ماض عب ریکع و ۵ اس حس  

 تع نع هلاتسربط و مایق ۵ هب رکسع تاکرحهدنملع هلودلا

 . یدال وا معاق هنر نوتسا ىلع وا بول وا توف هدک نشا

 ٠ یدنا راشع ترفن ندهلودلا نكر هسا یسیل اھا نا تس ربط

 كن وتس ناتسربط و ناحرح رای د رس وک تعاطا هب وتساب

 e“ یدک هنس الیتسا بب

(rr^)لبح ندنکیدلما تاف و هداج رج نوتا هد  



 ۹ ربعلا تآ رم ۰

 ۱۳۳ عوا شوبطاریما نالو هدناسارخ اردک
 تعنع هدکلر هللا یلعوا بودا مایق ه هناعتسا هدنملع

 هنسر هرصاح وش ۳۳۰(۰) رلیدلیا هرصاح یریکعشوو

 هلیعوق و هطاصم هدنرل هد (۳۳۱) ۰یدازوا ردق

 هناسارخ قرەلآ نهر یرالاس یلغوا ربکعثو یلعوا

 ندهطاصموش »سرا نازورف ن نسح «یدنا تدوع

 مس رص ریما هدهروک ذم هنس ۰یدبا لکد نونع

 یلعوا هلرکسع یکیدلیهدنا عج هنشاب هدک دنشرا یینافو

 هرکص ندک دا ای ییداوس ناسارخ بورو هنرزوا

 "ایرح لردیکو ذسخا هدنلغوا نالوا نهر رکعشو

 «یدلیا النسا یناحرج

E 0 )۳۳۳(هل رک و کو ر و اشا ىلع وا  

 یقیدل ] ندندناح یناماس سصن نب حوتریما ةاقاللادسعب

 باسا کنیم هدکلرب یسیکیا هن رزوا تصدر

 نازوریف نب نسح .رلیدلیا تعنع یضوط هناجرجو
 ۰ یدتا طرص اجرح رکو بول وا مز ه د هب رام

(r)ن ند > هو ب هلودلا نکز ۵م س دةم  

 : ماتق هالا ییدالب لریکع و توشلر هلا ناز ورف

 . هلودلا نکر هلقلزوپ ریکعش و هدنرکدتکهنب رز وا هلرکسع و



۳5 7 

 ما رص لا لرسم دع ا( سم هل رفظلا ۷" در نو اد

 هنس هنس (۳۲۸) و شا نایصع هدڅ هرکص نکیشلوا

 هد هم ود رم هنس ۰ یدیشا وا فرمصتم هناح رج اھت سه ردو

 4ب رکسع هور ىلع وا بودا روم هن راسا یتاح رج

 نیروصح ؛یدر ویدبا هصاح یتاحرجو تع نع هلا
 یرهناعتسانالواعفا و ۰ راددل وا ترطصمند هه ام تد

 ناحرح هل رکسع ام ن ح ریس ندنراداق رکعت وهن رز وا

 لاح رح كح ربش هد ههحذا ید و هن دا دمآ كنسلاها

 هلا لعوا هاکمروک تتساتم یذهح ها صم هد رفت

 هناتسریط ناک امندنکیدردتا لر ک !یناحرج هطاصالپ

 :یدنک بولیهج

 .یناتسربط هب هد (r۹) هلءان واعم | کیم و ناکام

 ناکامو هبلغ 4 رااب یلعوا ندنکیدتا مایق هالبتعا

 . ردشعا رارف ريكعشو بولوا لوتم

 :هدهر و 7۳ ده را نازو ريف 8 نس ید ڭا

 یرکعشو هسا قارهش هل :ع صش لری ۰ یدا رو هدا

 توعد هنعاطا هنسودنک یی ندید روش اد ههو

 دهد رش ه رام دیفامعم ۰ یدلیا تا راهظا نسحو



 e را ا 1 تاب ی یا
 ۰ یدلیا تبِقا

 رک هناح رج - هلرکسع مر واد رم هدنڪګ رات (۳۲۱)

 او سه ادم :یدا هتسخ هداروا دم نب رکبوا

 نادل و ایرادتقا هند واقم و راک یغید) وا هرز وا كعا

 دن م واد رم a تواکح هرو اش هلکعا ده ظح ام

 ۱ ؛ یدرو یدیا طبض یناحرج

 هدکدتشیا ییکیدنک ندلا ناحرح لرصن دیعس ریما

 یریزو كح واد مو هجوت هنارج هلیاحتسا رکسع
 ودنک یا راذم ر زو هراحاب امخ هلدخن فری

 باک ههراخڅو جواد رم هددسیا یدلیا هلاما هنفرط

 دیعنهرکص ندنو «یدردلوا یرزو ندنکیدایافوق و

 جواد رم هلع و و هذاصم هدنرلا را مواد رم هلا رہے

 ۰ ردشکچ نداروا بود كرت هزصن یناحرج

 تویروط تحار هن ج واد رم هرکص ندهطاصمو

 هدار وا ییمحاب هلاطّض یتاحرج رار کی و موه هلرکسع

 نمحاب و لو تم هد(۳۲۳) یس 7۵ ۷۵ 6 :یدیشعا هماقا

 یب لک ننک ام نانلو هدیر هلفلوا توف هد(۳۲4)

 ناذیتسا ندرفظلا ندم یشوبطا ريما كنتموکح .ناماس

 «یدلیا طب یناجرچ كردیک هن رزوا تصخر یفیدلا و



Abhi r mo 

 ۳۷ باتک یشکیا

 نیکلم هلا مادعا یرافسا هدنرهش یر قافتالات هلرطسف
 یتاحرج و ناتسربط هنیلاک ن ناکام هدانثا یکیدلیا طبض

 هنروماو تنوکس هنسهلاف كګ واد رم «یدربتک هلا

 لرهشود هئعمط یطیض كناتسربط و ناحرج هدکداک توق

 هبد-هعفادم ناک ام «یدرو ههر وک ذ» دالب هل رکسع

 ناتس ربع جواد رم «یدهلوا قفوم هد هسا یدشلاح

 هب هاتفا یییخاب ن ممالب یرالاسمس و طبض یتیدالپ

 وا .یدلیا هجوت هناحرج هلرکسع یسودنک هليا نییعل

 ندنفرط ناکام یکرت یلعواو رالاس ن لیز ریش قاارا

 نقاب جواد ۰ رلیدا رومأم هنسه-ظفاح كناحرح

 هدیاحرج جاود رم ه_اک عا رارف هدساکیا هدقدراو

 .ىدلا هبالیتسا دي

 هرک-_صندقدراتج ندلا یناحرج و نات ربط ناکام

 تلاخد 4یناماس دجا ن رصن دعس هلردیک هرواشت

 ت# نع ركع یعیدلا ندنفرط صن دیعس «یدلیا

 هدعب هب اغماد هلل وا مز هدک دلیا هب رام هلا عواد صو

 ری ا

 ریما نانل وب هدناسا رخ ل صن دیعس ریما ه دنس هنس )۳۱ ۸(

 یناجرج موج# اب هلرکسع رفظلا ندجم رکبوا یشویطا



 الا تام

 .رایز نب جی وادرم هد-فدلوا یلاو هناجرج رافسا
 ۰ یدتا بصذ شرطا ریهآ تور هیات یلیحا

۳۹ 

 ینلاع ەد وک دم یلاوح كلاس ین جد قافت الا یسکی |

 م e «ناحز “ نور او E یر 4

 عوقو توبل وش راق هدن رهس ه راس هل رکس۶ د دریا ۳

 راغسا نک ر دا رارف ا ناکام هلبا نسح هد4 راح نالو

 كشورطا و یدرب ویدبا مادعاو تسدرد یسح بیقعتلاب

 ضرقن یتموکح هبولع یغبدلوا شلیا لیک شت امدقم

 ۰۳۱ 1 یدل وا

 (ناحرح هرکصت دنضا رمنا كن ه واع تعوکح )

 ( ییداق و ةر بجا وت یهدنسهرباد و)

(er - ^1٨) 

 رارف بولیزو هده راح هلا رافسا یلاک نب ناکام
 ا المتسا ییرهش ناجرج ردک ە رکصندکد تا

 )۳۱ 1 یدلکح هن را ورا ناتس ربط ناکام

 3 عواد رم یرالاسم س كل رافها هده رو 1 نا شیت



 ۷ بانک یصکیا 0

 د ولع تموکح نوع وش نک نند د
 ضبث نیلعوا ماتلالاب یس وزرا قم روط وا هندنسم

 .یدرو ید سدح هدناخرج و

 یشادنرفكناک ام رد 3 لعوا

 توش ود هن رکف مادعا ی یعوا دریک 7 لع نسخاوا

 ربخ ضعإ هلق آ ربخ عونا هدنسهرص ا رجا یرکفوش

 مادعا یسطاواو حورخ ندسبح هاب ات واعم كناها وخ

 «یدلبا تعب ذخا ندردناق بوح هئادیم نیلحایص هنا

 ن راغتسا هلا بصذ رک عرس یدیشروخ ن یلعو

 یکج ەر و جا و ردن ر وما هد هسا ئ دتا تاج هنابهدیهد و ریش

 نت یلعو ًاروف بوشود ندنا نک ران وا ناکوچ هدهرنص
 . ردشغا تافو ًابفاعتم ید دیشروخ

 «یدشود دن راکفا دادبتسا راف سا هرکص ندنو

 دن دستم ندنکیدلیا هبلغ بواک هرکسع ناکام نکل

 لاو هناحرح ندنفرط ناما یاو «یدهلوا قفوم

 هدناجرچ هلتلاخد هنس هاج لدې ی رکب نالیدا نیبعت

 :یبلنا تاقا

 دجا ن صف هل وا توف ركب هدبهنس (۳۱۵)

 هیحوت هرافسا یکابلا و قبالو ناجرج ندننناج یتاماس

 ۰ ردد دبا



 هد و ر هلا اوت EN انسا

 ٠ یک هدوصو روععیس هرکص ندکداکچ باخرسو تماقا
 َ یدلیا تدوع هناحرج تودشدا ییسهبلغ كن رکسع

 توف بول هتسخ هدداباتسا باخ رس هرکص ندنو

 هلا كرت هداروا ی یلاک نن ناک ام نیما وا ۰یدلوا

 هرزوآ ماود هنسه رک ع .تاکر ادت ل ر دیک هنب رهش هن راس

 هدایآرتسا هلرکسع روعمدس و ییغابلا هللادبع ن دمع نکیا
 ندم واقم ناک ام «رایدلیا هبراسح هلبا ناک امو مو

 ٠ ید ےک هه راس هلبا لر یدابارتسا بولوا زجام

 هرکص ندکدنالیم"ت ینیرلناصقن هداروا هدکلرب یمیکیا
 دسر یییربت وف هدار وا «رایدردشالرارف یکعا تد وع

 هدب تودا هبلع هروععتس اا هلئد وع هدابار ساو

 . تع ص هناجرخ ناکامو هرو اشن ناخارغب نانلوب هدنراناب

 | نتت |وا یردارب ناک ام هدک دک تفو زار « ردشعا

 «یدتک هدایارتسا بوعار هداروا ییلع

 | یشادنرف ًابقاعتمو رفعج نیسخا وا هدنسهنس (۳۱۲)

 1 یلعوا یخ وا كنیسحا وا بودا تافو دچا نسحا وا

 | یی رفامدقم ناکام هدهسدایدل وا معاق هنماقم كنعاباب دم
 لغو رب هدنمان لیع اعم ندهرو نم لروح تور و ۵ روح



DE VE و 

 ۳۳ باتک یصکیا

 ةدکدلیا مورخ ندناحرجو لق رف ا

 الیتسا یناجرج كردیک رفعج نیسطا وا یلغوا كم ورطا
 . ردشعا

 دج[ ن سصن ییدلیا السا یاجرج كن اوا

 كد رد ییتاود روج“ هدفدل وا یعوعس كندناما-س

 روج” ردا قوس هنرزوا ناجرج هللا یراوس
 - وا و لوزا هلحرب عقا و هد هوا دسم حرف یکیا هناحرح

 تری

 روح“ هلارکسع رفن كيب زکس ینیدالب وط ندنسیلاوح

 ناجرجو لبد نیلا وا. .یدلیا قییطت یني

 باخ رم یمهدازع كنيلاک ن ناک ام ۰یدروب هنرزوا

 رک اسع «یدا یادناموق لرکسعوش نادوسهو ن

 هب راحت هد رانا هدفد) واقالم هم رکا لر وج“ هم وو رم

 یەقرفر ندرکسع ناعصت روعحیس ۰یدلکدع و و رظع

 تویمهدنآ تم وام هلیس هين هدلاح یعید) وا شا زک هدوص و

 هلروص ر زسماظتا نیہا وا هدک دانا رارف اب و

 بوقچ ةتفب رکسع یهدوصو «یدباروهدبا بیقعت

 ه داب اریسا ب ونان (E نیسطا وا ۰ ری دز وب یر دا تیقعت

 هغلن وخ زو وش تاخ رس یابناموف تنیس وبا ۰ یدکخ

 هدکشا بیقعت یروعحیس هلا هزرف رب نخ هل وا فقاو

 هدک دلبا تدوع رخ ندقد رحاق یر ویس «یدبا

۳ 



۳۲ 

 1 ااو مصنییالو ناسارخ هدراخ رات 11
 ناغماد عفا و هدننب ناحارخ هللا ناتسربط و ندنکلاع

 كناماس نا بول وا دودعم ندنروغژ كناسارخ یرهش

 (۳۰۸) ۰یدا هدنروغژ ناغماد نیکتارق ندنسیلاوم

 هژیعوق و 4 راحمهدننب نیکتارق هلبانامعت نم یلبل هدنخ رات

 .یدلوا لصاح توق هدنروما و بلاغ لبل

 یربغص *یعاد هرکص ندکدتا هیلغ هنکتارقف یلبل

 هدکلرپ یسیکیا .یدلیا ضیرح هالیتسا یرواشبن
 كنو « رلید] ۲ ندنلا كنیکتارف ارج یرواشد اردک

 هلیسادناموف یلع نن هوج یتاماس دج ان رصن هنرزوا

 وا ؛یلب هللادع درگ :یدردنوک ودرارب ندا راع

 ار هلبا یاود روجحتس «هاشمزراوخ "لولعص رفعج
 بویلوشراق هلرکسع یلیل «رلیدا رارب هلرکسعوش ناخ

 ارش یسودنک و مزهنم يع كلل هب راح اب هدسوط

 هدکدلروتوک هناي كموج و .یدلواربسا هدندب كناخ

 ۳۰۵(۰) یدلردنوک هدادغب یعوطقم رس مادعالاب

 یتاحرج سراف یمالغ كیکتارق هدنسانا هبلغ وش .

 4 ۱ لاو E ناز ناکام و هناحرح یامعت ی ی

4 

 . هناجرج نکتارق هدنسهنس (۳۱۰) ۰یدیشغعا البتسا



 ۳۱ باتک یصکیا

 ج هنعال وف هده رار ام دةم شورطالا نسخ

 ندنغیدل وا زاتبم هم غاصزآ ۰ رکص ندنابح ورګ بوت ود

 یدیز یمودنک ۰یدبا شمریو ترهش هلیبقل (شورطا)
 رظذ ین لّصاف ر بسا هنفالطا نامز ةمالعو بهذلا

 الیتسا یناتسریبط یا ربهش هلن رس نحو تلادع و

 دنکلیلاو یتیالو ناحرج یکرابلا نت ةلادسیع هدکدلیا

 یکهدرال نالوا دتع هګراو هلما نداندو شعا نعت

 یه هل مد تر و هد)اح یرلفد) وا یسوح یلاها

 ۰ ردشل وا نالسم

 تلادع هرکض ندالتسا ییاتسربط شورطالانسخ

 یمهنس (۳۰۵) كردا نونع یوم هلا هرادا نسخو

 هلکعا تافو نکیا هدنتشاب زوعط شع هدناضهر رهش

 «یدل وا اق یولعلا مماقلاییا نب نسح یداماد هن رب

 دجا نسحاوا ه) رفعح نیسطاوا یلعوا كة ورطا

 ۰ رد ر ومشم هد هبل ریعرص “یاد

 ن لل ندرلطید هدنسالبتسا یاتسربط كش ورطا

 E ESED PLR اه نا

 د ودعم ندنا_صا راف سا ج. وا د رض روهشم و ندنرادناق

 هدکدلبا السا یهولع تعوکح ریغص “یاد «یدبا



 ۲ as ی

 : نم دن وق كنهروک ذم راکفا ییرومأم هداما كالا

 ناتسربط كکولعص نیدجم سابملاوبا و شلوا بجوم
 تري وذو ملاظم یغیدلوا شلتا باکترا هدنکلیلاو

 روح هنراکفا جور كنلعن شورطالا نسح قلخ
 نا یرلیللدو تصرف زامتنا شورطا ندنفیدلوا شا
 سوک ك رادو ۰یدلبا توعد هتک رح هدنملع ل ولعص

 تیعج نا لکتشت هنیرزوا هتیموع تقفاوم یرلکد

 نا ۰یدیرو یرغوط هناتسربط باحصتالاب یب هنر کسع
 هلرکسع یکیدلیا عجب هدقدلا ربخ ندتکرحوش كولعص

 ایرد و هدهفاسم هلح رب هنرهش سولا بوتچ هب هلاقم
 هلرعوق و نیفرط “قالت هدلح مان زورون عقاو هدنرانک

 ردق كیتترد ندنرکتسعو مزهنم لولعص نیا ه زاصلاب

 ۱ ۱ ین اتا قسم شورا دلش یدل وا لاو
 . هح راجو لام ۰رایدلیا نایتسابولیقص بر وصخ

 1 لمآ رنو نکل :یدلدنا هیلحم یرالیبس و اطعا تیتما

 هلرکسع یعادلا نسحیداماد كش ورطاهدن رلکدتکه سناح

 «ردشمرد) وا سپه بورو هنرارزوآ
 لولعص ناو لوخد هت دالب ناتسربط ش ورط الا نمسح

 لات أ يرش لما نسح هلکعا رارف هنسلاوح یر

 ۳۰۱(۰) یدلیا لیکشت هولع تعوکحر و



ORA 

 ۲۹ بابک یصیا

 مدو ناتو اما ییسهنافصنم موسر اما ل ولعص

 ۰یدتا اطعا تیبیس هتک رح هدنملع هنسلاها

 ندندالوا اعمضع هللا یصر بلاطیان یلع ننیسح

 دز ندع شورطالا لع نب نسح بقلم لقا ما

 هنس جوانوا هردیک هنسیلاوح ميد هرکص ندنتیل وتقم

 هل وعد همالسا ند ییلاهاو تماقا هدیلاوح وا تدم

 لا لویف السا ند یلاها قرچک ۶
 صیص هش ورطالا نسحیییرمشع كننالوصح یرلتعارز

 اب هفرش دجاسم هدنسیلاوح لید شورطا راول
 «یدیشش و لوغشم هلا نیقلت ییهیشد بادا هل كر دیا

 ناتسربط هرکص ندکد رتسوکزو تیوقت نسح هدنروما

 هدیابوب یییلاها بودبا مالا یتیرکف الیتسا یتیدالپ
 . نالو لاو هدهرصوا هدهسیا یدلیا توعد هتعفاوم

 ." عئام هنتتفاوم كنيلاها یتریس نسح كهللادبع سابعلاوا
 .یدا رو هلوا

 ۰ دبع سایعلاوا یاماس لیعاسعما نب دجا ریما

 ٠ لزعندنتیال و ناتسربط - هرزوا یغیدنل وا رک ذ - یهللا

 ۶  .اراکفاسنما؛لاوحا كمال هدکدیا ی هبرو
 ۱ هن راکفا كنیلع ن نسح بور و ترفت هقلخ یبه
 دبع سابعلاوا هدلاح ینیدل وا شاک دادعتسا هتقفاوم



 ۱ ربعلا تآ م ۲۸

 3 2و نامامیب کن دنسچ وا نوا یدالب ناتسربط

 شورطالا نسح ندرلیولع هدنخ رات(۳۰۱) بولاق هدندب

 «یدلیالیکشت یتموکح هولعر هدنرهش لما ندناتسربط

 (لیکشت كشورطا هدناتسرط)

 (یتموکح 4 واع یکیدلیا)

)°=( 
 نایصع هد ص ضع)د نوره نادم یبلا و ناتسرط

 لزع ید یتاماس لیعاعما ندجا نوحا یکیدتسوک

 کا نیغ قو نده ن هللا دبع سابعلا وبا هنر و

 یرایولع ودونشوخ ییلاهاهلبا هرادا نح سابعلاواو

 ارخ وب لیعامماندجا ۰ یدبا شا نون هلتامر و فصل

 عروس راز ییدلیا نینعت هنرب هلا لع یسابعلاوبا

 هدنالو ۰یدلیا شیحوو ریفنن قلخ هلاکت را ملاظمو

 رايدر وک مابق هدنملع مالس راد هلروهظ ناصه

 ترف یهدنملع هد ها یدزو ی ارح مالم ۳۰ .

 لیعایما ندجا ۰ یدهدبا نەك ىەيغفو# تکرحو

 ناتستربط یهالادبع سابعلاوا هنرب هللا لرع یتسودنک

 هلا هرادا نسخ سا-بعلاواو «یدلیا نیعت هنکلیلا و

 لزع تقاعتم یسلوا قف وم هن هداما ی هیعوع نر

 نا ندنکیدلدنا بصن ولعص ندج هنر قرنلوا



 ۲۷ باتک یھکیا

 افتک الاب هلا دالب یهدنلا ءیدا شعا النسا یاس ارخ

 د هد هسا یدزاب هد ز ن دمڅ ا ندزواحم

 ند قرط یناماس لیعا-عما «یدیرو ه ورلیا بویمکد
 هدنراراو مابیق همدیدش ٌهمفادم نوره ندم رومأم

 لوتقمو مزهن» دز نیدجت هرخالاپب بودبا ماود ه راحت

 نوره ناو «یدلوا لوصوم هتراسادب دز یلغواو
 «یدلبا راینسا ییدالب ناتسربط

 -راشم قافتالاب ییاععا دز نا دع هرکص ندو

 نسج ؛رایدلیا تعب هدز نن نسح یدهم ل كلا

 “وق كنورهنا هددسبا یدلفوص هناتسربط رارب ه4یعابا
 لٿا هراهظتسا ندفرط رب 3 وشراق هنسهبطایصتا

 راذکو تشک هلیروص اةتخا هدارو هداروشو رویمهلوا

 ۰ یدا رو هدا

 ندنکلیلاو یتیالو ناتسربط نوره نا هد(۲۸۹)

 بعت سابعلاوا هنر ندنفرط هیاماس تموکح هلبا لع
 نقلوا لیصاوزهاتسرط نالا كرها
 یهلاراشم هلکتشبا یتفیدل وا هدیلاوح وا كنسح هرکص

 نسح و راهظا هلءاک تیامرو تمرح هدنفح بوردلو
 هلتخا رفندنس وز را تعوکح نسح و شا نیمأت ییس هشاصا

 ۰ ردشم ری رڳ ًاھفرم



 ربعلا تآ ۳۹

 هترهش هبراسو حورخ ندداباتسا باحصتسالاب ینیاصصا

 . لایجدجحهدک دلیا بیقعت ربا رب هلبسلا ربخ عفار «یدلیا را رف

 عفار ۰یدیا شا اصلا هقحر دیبصا ی رادمکح ناتسربط
 :تموصخ تفو یلیخ هدهرکص ندنو هدنس دم هلا

 هدتعلا هفیلخ كعفار هدنع هنس (۲۸۱) بودا دادتما

 نفچهنلوا تبعت منلیکنت ندیفالخبناح هلبتهج یتفلاخم
 نرم ه هلا صم هللا دز ن دم ند-نکیدلبا سح

 هنماند زند هدناتسربط هلتغارف ندتموصخ و «یدلوا

 ۰ یدنوف وا هبطخ

 هل اهاكعفار هدقدل وا عوعم كل ورع تیفیکوب

 راعشا هدم یتفیدل وا زاحریغ دابقعا هنلاح و فصتم

 هعفار دمع هلیسعا راطخا یتیم وا تغارف ندنتناعص و

 ەدە را هلا ثل نا عفا رو ۰ یدلیا رظن فرسصندتن واعم

 ندضرعت هناتسربط قنرا ثيل نا هدقدل وا لوتتمو مزهنم

 ۱۳ ی دو اخ یمودنک لر ناو
 ۱ ۲۸۲(۰) یدلاق

 هب یناماس دچا 1 لیعاعما ثرل ن ورع هد(۲۸۸)

 یتیدالبناسارخ دیزندمح هدفدل وا لوتقم هدعد و بولغم

 هلا رج و تکرح ندلمآ هلرکسع كرهش ود هنعمط الیتسا

 مدعا هد هسا یقاماس لیعاعما ؛یدلبا تلصاوم



 ۲۰ باتک یحدیا

 دز ن نسح " دم ن نسح نانو هدرهش هب راس

 نسحو .یدلیا مایف هالبنسا یناتسرطو نالعا یتنافو

 یدجننتسح زد هب ه راس هل رکسع هلاید دز ن

 ۰<۲(۰) یدر ویدا مادعا هللا ضبف

 هنر بودا تافو هدنسهنس )۷۰( دز ن نسج

 .یدل وا مات دز ندم یشادنرف

 ناحزو نوزف لاک الاب یسهرکسع تاکر ادت دمع

 قفومیردارب كنهغيلخندنکیدلیا البتسا هدینرارهش رما و

 ندندب دز نیدجحم یهروک ذم دالب نیکتوکذا ندنفرط

 مایق 4 هعفادم هلرکسع دمو ۰یدلوا رومآم هعروذخا

 رارف هناحرج بولیزو وشراق هنیکتوک ذا هددسبا یدایا

 ۲۸۲(۰)یدلیا

 ناب هدورافو یکیدلیا حورخ هدنسیلاوح ناسارخ
 ندناهصا ندنفغیدل وا لوتعمهحشدعم یناتسع دجا نانلوا

 (۲5۷) عفار «یدیا شلل وا معاق هش رب هره ن عفار

 لرد اموعم هنرزوا ناحرج هلا هرشک رک اسع هدنس هنس

 هدناتسربط دالب د هلکعا هبلغو ه راع هلا دنز ن دمع

 یدابارتسا بیقعتلاب عفارو «یدلکچ هنرهش داباتسا

 نیروصحبول وادت# دنسیکیا هرصاح «یدلیا هرصاحم

 ضعب هللا بیرقترب دم .رایدلوتوط هبدهط# ةقناضم



 رععلا تارغ ۲
a 

 لاح وش نکیا یشارغواهلبا هیعببط تالکشمو ددرت هدننب

> ETT 

 نع هنس ود را كن وتعب یسیلاها ندا دع تصرف

 لرالیس رک ۰رلیرد-ل وا یتیرقد هلهشب لردبا موجه
 قرف یمودرا كىومەد ندنرطلتت كرابلتد كرك “ ندننایفط

 یرکسعدیهببوتعب ۰ یدارغ وا هناعیاضهدایز ندرفن كي

 دز نن نسحو «یدلوا روبح هتدوع هلا باععسا

 یا الیتسا ییاتسربط رارکت بو هلورلیا روضو رف

 3 ۱-۲(۰) یدرب و
 ندجا نداحورخ هدنسللا وح ناسارخ هد(۲۰۵)

 تولیق وص ةن دالب نات_سربط هل رکسع ولتیاک ی نات س ترا دبع

 هلنا رافصلا بوئعیهرکص ندکدتا الیتسا یهروک ذمدالب

 هن دل زب ناسخ هک دنک ی ضغوط هناسا رخ نوعا كابر ح

 هلا بوقعب ها ار .یدتا طبص یناتسربط

 یکیدلیا موه هناتسربط هن هرکص ندهبلغو + راحت

 هدن رم هب راس ید ن نسح ندناضعاد زن نجت هده رمص

 هد دعفد و یناتس حح بولت کج هنفرط ید یسودنک هماقالاب

 یشادنرفكوقعب هدهسیا یدلناتسدرد ییددالب ناتسربط

 یتیدل وا شعاالیتسا كندناتسحح هدنانمارخ .كاسللان ورع

 یاتسعخ هل نهج یسلا یییربخ یکیدلیا طبض یرللح

 هدو دج ندناتسربط نوجنا كا برخ هللا ثیللا نورع
۱ PRIT E 



 ۲۳ بانک یعکیا

  یلاوحور هلبا رارف هل اهزنمنسح بول وبعوقو دا
 كب ندرا سوح نانلوب هدللد .یدالشاب ه وعد ییفلخ

 ودرار ندرلن و نسح هاکعا لو یمالسا صاعتشا و

 نکل ۰یدلیا ریه یناتسربط رارکت كردیکو لیکشت

 -ادناموف كم" نانلوا قوس ندتفالخ فرط هدهزصوا

 یداکچ هنسیلاوح لید هن هلفلوا بولخم ه رکسع یکهدنیم

)0( 
 روز هل ر کس نسح ۾ رکصف دک. تا تدوع ل

 دالب راسو ناجرچ هدنصهنس ) ه۷) و ییرهش لمآ

 وارد ره دحاتسربط لرهاط لآ راز هلا طیص یتاتسربط

  ردشعا اعا یتیرا هفالع

 صا یغنیدلا نددشلغ راغصاا بو هد (۲۰۰)
 دالب هلا هبلغ هنسح و لوخد هندالب ناتسربط هنرزوا

 تع نع هنسیلاوح ید نسح هدک دا السا یهروک ذم

 ودرار كوم نوجا كمريتك هلا ب ب وقعا ؛یدلیا

 لتد-2 ك ب هدانا یکیدلیا ت کرح یضغوط هغد هلا

 هارد ندرالبس تالا سمو رباعم بو رلاب هغعاب رول

 ا غو را نوک یو بسا لر شعا لوح

 شمل وا تلامس و یناشبرپ راچود یرکسع كبوةغي ب وغاب
 تدوع وز واح هدهار یانما یرکسع كن وقعی ندنک ودا



  Nزبعل تآم .. ۱

 هرکصندرا ه راح نالوبعوقو هدنراب هدنښهنس سلهان 

 تنم دز ننسح یرهش لمآ بول وا بولغم ۳
 یدلدا داتا تاللا راد

 یکیدلیا هعاشا كنسح هنف رط ره كناتس ربط هرکصتدن و

 هبدن ویو تعاطا یور راهظا تهحم تهج هراتوعد

 یرالغ وا هبا لوخد هتعاطا مراد د متسر یرادمکح

 تمدخ ضع بوردنوک هاي كنسح یرفعجو دم
 هری د ځد یناجرج هلزواحت ه ورلیا نسح و ۰ یدلیا

 ۰ یدرب و ىلا

 هدکدلریدلب هدادغب ندنفرط ر ھا ی ادم تک

 ةفیلخ نيعت سم فرص و ۳۳ ءا ما نالو هددادغب

 نب د فیصو بولوا رومأم هشیا و ند اڄ
 ن لیعاعما هرزوا . قلو ا عبا هن رضا لرهایط

 نسح یدردنوک هرکسع "هوق رب هل.سادناموق هشارف

 بوب هلورلیا هرکصندک دلیا طبض یناجرج هوا دز نب
 هدنرهش یر هدهرص و «یدتا الیئسا هدینن رهش یر

 هد هدا یدلبا روهظ جد یسع ندچا ندیلع دال وا

 هنموعش هلرکسع لرهاط ند تیعج ناتالب وط هنشاب

 . ۲۵۳(۰)یدچاف یرغوط هنبوزق بولیزو وشراق
 هدنناب دز نن نسح هلرهاط ندم هدهروک ذم نس



 ۳۱ ناک نکن .

 a) هل عراق وی دوکه , ولع 3ء سال ا وح ناتسربط )

 ی هد هروک ذم *یلاوح)

 ) یسهرادا تروص (

(۲۵۰ - ۳۰۱) 

 روهظ هدف وک هدنس هنس یڪګ o) )كنه ون ترڪ

 وطعم رس ەل داهش عوقو ار كن ولع ريع ن یک ندا

 دع ن دز ن نسح ندندالوا بلاط ییا ن ىلع ن

 كناتس ربط دالب راسو ناجرج ۰یدلیا تع هناحرج
 كاتموکح رهاط لا یهدنبالو ناسارخ نانلو یعوشم

 هدناحرح لاها ۰یدنا شهرو ترفن هیلاها ها

 ۲۵۰(۰) زایدلبا تعب هنسودنک و بیقلت
 ناسارجح تقاعتم ییسالبتسا ییلاوحوا شور _ نیو

 نب ناهلس نانلو یلماف هدناتسربط كرهاط ندم یسلاو

 لاع هللا سوا ندم می هدناتسربط هلتابت ندندناح رهاط

 هل رکسع رهاطی ناعلس ۳ یدن) وا درط ندملاوح وا هراس

 (rer) ندنعر دم هل وا قفوم هدهسدا یدلیا مايو هب هعقآ دم



E E (0)ناح  eتب  

 هاج رج و لعدن دیعس هناتسربط قرهنلوادع تیالو ررب

 ٠ هلاحرج والملان ورع هناتسربطهد(۱3۳) ناوفصن لهلهم
 بول ردشل ر ناحرج و ناتس ربط هد(۱>-) «دیعسن ماشه

 هناتسربطقدرفتلاب هنن هد (۱5۷) "یشرطا یڪع هنکلیلاو

 نب خاص هن اتس ربط هد(۱ 2۹ دشارف هناحرحو العلا ن ورع

 رج وناتس ربطهد (۱۷) «جاحندیلا وم هناحرج وربج مس

 هد(۱۸۶) ؛مزاحن دیبا دبع هد(۰ 11 ین لضف هناح

 (۱۸۸) "یشرطادیعسنب هلادبع هد(۱۸۵) "یزاره ورهم

 قل وا هدنلحاد هددعتملاعا هد )۱ (۹٦ تالامن هللا دبع هد

 « نت ؤھیشادنرق كنومأم هد (۱۹۸) «له-ن لصف هرزوآ

 نب یسوم هد r) ۰۷) ۳ هب دادرخ ن هللا دبع هد )۲ ۰ ۱)

 .ردشفلوا نصت یلاو لغوا كناسوم هد (۲۱۲) ؛صفح

 لا نانلوپ هدناسارخ ناتسربط و ناحرج هرکصندنوب
 ناسارخ رهاط لا بونلق هوالع و مض هنلاعا لرهاط
 «یدلیا ماود هراداوش ردق ه هل وا ضرتنم یتموکح

 هدننامز یسهرادا كنتءوکح رهاط,لا"یدالب ناحرج
Rêها زولج اراب ا و ۳ لب ۳ هد  



 راد دردشلرا یسکیاو شک هتسوف ند چ دالب

 زا تق و یرلک دلی هجوت هناجرج هلرکسع یراکدلیا
 یلغوا هبطق «یدیشق و هرزوا كعا برقن هناحرح

 یدردنوک هب ورايا ردنا نییعت سر هشدحا ةمدقم ییسح

 ۔ مدعم كنها هدانا یمحهلوا لخاد هاحرج نمج

 نالوبعوقو هلرکسع یهدنتفافر سار مان بوذ یشطا

 ۰یدلوا لوتةهرفن شع ندرت هلا بس وذ هده راحت

 قالع هنسح هلرکسع یهدنتفافر ید دبط3 بقاع یی و

 دن ار هدلاح یعیدلوا ودرا لودر هدفرطره بولوا

 لوتقم هلا هدهددش ةبراح نالوبعوفو ۰ ریداک وشراق

 هبطق ییناطو رم هلا ناحرجو ۰یدا وا مزبنم یرکسع و

 یسلوا مزمنم تنرکسع و لوتقم كن هنابن ۰یدلیا الیتسا

 قاسفتالاب یسیلاها ناحرج ربار هلیسل وا یاش هفارطا

 هل رکسعهدفدل وا ی وع كن هبط3 یراق دال مضاح هک ورخ

 .ردشل وا لوتعم یلاها ردد كب زووا لردا موه

 ی (rr) نالوا 7 2.رات كنهنسایع تلود

 هدنرهرادا یلاع كاسموبا یتاتحو ناحرج ردق هند

 ناحرج و نییعت یلاو هناسارخ لسوا هرکص تونلو

 «یدلدنا قالا ههروک ذغ تیالو یدالب ناتسربط و

 ۱۹ باتک یھکبا

 ازارنحاندنناقیضت كرابمابع ىد رایس نرصت یسیلاو



۱۸ : 

 ۴ e ذم رهش نکیا لکد دوجوم یرهش ناجرج ردق
 ۱ ردتمردتا ات دز

 هاحرج یی قعحارحز نب مهج هرکصتددلاخ دز
 یزلادبع نیرع هدن رات (۱۰۰) نکیشما نیسعت لماع
 الر ندناارخ یدزب یرلترضح

 ین نجراادبع اقامت بودیا بصن یمکا یادی
 هریدروب نییعت لماع هناحرج یارجو یلاو هناسسارخ

SS (۱ ۰۲(هدنساننا یف الخ تاكل لاد بع ن دیزب و  

 ۱ ا هندخ ينافس هنکللا و شال و ناماز
 یکیدلیا هدخاوم ییالوط ندلاوما سالتخا و لرع یلاع

 هللا بالج ندناحرج ع یمن یو هج قیاس لماع اه
 ارج هرکس زود رد ال 1 رفح هد رلقاقز بوردنیبهراچرب

 "یدلوبعوف و نیاف و لمهچ هدنبحما بیدعت یکیدلیا
 یطوب رسو ناحر ج نف هند داو توک

 . قلو ا عبات ها ما رخ یتدرب نان و سم ءوق و لما نالوا

 3 هد - رات )° لاله ردتا هرادا هللا لاع هرزوا
 r ته وءا تل ود ن ,نک ردبآ خود یدیسابع توعد
 7 مرچ هلظنح نب هناب ندندناح هرببه نیدیزب نانل و یرپما
 طرح هلرکسع هبطق ندنسا ما كل وا ۰ .یدبا لماع
 اهارخ ۰ یدلکچ ندنسلاوح سراف هاب .یدلیا هحو



0 

 ۱۷ بانک یصکیا

 بوقح ندنتعاطاكموک کن هلودلاءالع یکاح ناهفصا

 هد سه یکیدلیآ تدشت هب هن رکسع تاک رح كن هل ودلاءالع

 یراکدتا عج هلالاخد هتسر دبصا ارعاضعب راسو یلع

 ام تولیردشلر هلسهرکسع هوو لدیمصا م

 ةعفادم هلودلاءالع «رایدلبا تکرح یضوط هناهفصا

 مادعا ییکیدربتک هلا ندارما بوزو نسيه هلا هدب دش

 یسهنس )4۱4٩( دبسصا ۰ یدلیاسدح بوت وطیدیهصا و

 تافو هد راتوا بولاق سوب ردق هنبجر رهش

 هب دن واب هلکعا النسا ییدالب ناتسربط هلودل ءالعو

 «یدلوا ضرفنم یسهقبط یحنر كنتهوکح

 (ناحرج ردق هن روهظ كنموکح هولع هدناتسربط)

 ( یسهیح راب علاقو كنتاطو مو )

)4۸ — ۲۵۷) 

 یسیلاوح ناحرج هرزوا یتیدنلوا رک ذ هدوراقوب
 هدنسهنس یک ( ٤٥ ) كتر یسهراس دالب كناتسربطو

 یتاحرج نکیآ هدندب كنتموکح هبدنواب ندا لکشت

 هل رکسع تلهلان لی یبلاو ناسا رج هدتس ةن )4۸(

 هع رات وا وشغل وانیبعت لماع هار وادلاخ ینغ وا هل ردا

۲ 



 1 ربعلا تا ۴ ۱ ۷۱۹

 ۳ ۳ 9 مهر .ردشملوا لعتنم هت راهرادآ "یدانا

 لیصفت لس رص هدعاشا a خم رات عیاقو ندا

 ۰ ردکجهلبدیا
 و لاج هروک متالدت و تافرصت

 «یدمهلوا عنام هنماود كنتءوکح هبدنواب نالوا
 بول وا دن ردف هنحرات (۲۷۸) یتموکح كتسر

 ۰ ردشهروط وا نراق نن باخرسهنرب هتافو دعب
 هدنلابج ناتسربط كنهدسف _ ضعب هدنسهنس (۳۰۲)

 باخرس نکردا نایرج لالتخا یراکدربنک هعوقو

 اظم كنسوکح ناماس یب متسر یلغوا ككردیا تافو
 (۳۳۷) ۰یدیشعا لاصحصسا ینتم وکحناتسربط لابج هل ره

 هدواو نن ورش یلغوا بولوا توف سر هدنس هنس

 هناتسربط رابرهش دبمصا یلغوا ردا تافو هد (۳۷۱)

 هلیسعا تافو هدنخ ران (۳۹۰) رایرهش ۰یدلوا رادهکح

 یمهداز ردارب هرکص و شلوا یت شن اح سر یردارب

 یافو اد ه دن رام )۳4۷( بول وا رادیکح اراد

 هتموکح دنسم رابرهش دما یلغوا ها وبع وقو

 ردق هنسهنس ( ٤۱٨ ) یتموکح كرابرېش ۰ردشهروط وا

 سر دبهصا یلغواو تافو هدخراتوا كلردا دادتما

 یدایا سولح هتوکح دنسم

1 
۳ 

۷ 
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 5 باتک یهنکی
 لس دعب ههلادبع ندنفیدلوا رعضم تعوصخ و دقح
 هلبادیع ۰ یدلیا غیاب هد رله رباح ندا تعبس هلا نیشفآ

 هسا ردا اطعا یتیفارواو فاّعا ییدغعشح كنهریاخحموش

 هدافا .هرایزام ییکجهدا هداما هنکلم هن یسودنک

 هللا دبع هلکعا اطعا قارواو فارعا رابزام هدک دا

 یدردن وک هاب كن هقلخ مصمم رار هلا قاروا یرایزام

 هروک ذم قاروا رابزام هدکدلبا قاطنتسا یرابزام هة لخ

 ۲۲۵(۰) ردشذدیا مادعا ًایلص فارتعالادءب یتتاحردنم
 هدنتموکح ناسازخ یدالب ناتسربط هرکصخدرابزام

 هارایزام هرزوا قلوا د ودعم ندنلاعا لرهاط لآ نانلو

 هب دن واب *یدنل وا هبحو هرابرهش نن نراق یسهداز ردارب

 نراق ۰ ریدلیا یسوح ردق هب دوش هن راق یتهاس لولم

 .ردشل وا فر شبها ماسا فرش

 ادنرق هنر بولوا توف هد: رات (۲۵>) نزراق

 دم متسر

 ی

 ۰ یدل وا را

 روهظ رب واع هدنهح رب كناتسربط ۵ لیدر دس (۲۰۰)

 لا هلرس هبلغ كن هب ولع تم وک ۵ لس س r) ۷) ودنا

 هد (۰<۲)و شغلوا درط یلاع نانلو هدناتسربط كرهاط

 هنن ًافاعتم هدهسیا شا طبض رافصلا بوقمب یاتسربط
 هل راتنوکح دعا هرکص و شمع at هب ولع تم و و



 ٤ یکتا ۱۰ ِ

 د عر حو ةنسودنک كنتموکح ناتیسربط
 ؛یدردلی هنایح یتکجهدا معلست و ضبق یرایزام

 رایهوق هرکصندک درتسوک تقفاوم یورهتروص وش نایح
 تسک هتیفک فقاعتم ییغج ه الشاب هنکرح هدنملع یردارب

 هب ی وط ند غوط هر احم وشی اعصا ضعب ندا فوقو

 نس> ندن ون ارظن هن_سعاعا نایرح هل رهاط ی هللادیع

 هیلع ءانن  رایدابا هدافا هرایهوقینغج هم هلو ا لو أم هنت

 ا شقسا. قمالابوا ینابح. ردو للعت رابهوق
 روک و باععتسا هبربح وق بونالکا یشیانایح هدلاح .

 :عوفو یتافو هرکص ندکدلیا تکرح یضوط هنلابج
 ..ن د یسیع ندنفرط رهاط نی هللادبع هنر و شلو

 ردشه وا لاسرا و نبعت نیسحا ۰

 0 رایهوقلوصولادمب هدابا درخ نیلا یدک
 ندنتب رومأم لرد-ک هتناب رعص ندجاو یسوم ندم

 ندنفرط نیا ندو نارکشو تون ناب ییالوط

 ندفدنل وا ناب یک هل دنا تقفا وم دنل وت سهرپ ره رابه و

 نال وا شب وط هر رهظع ةا تضم هدلبج رابهوف « رکص

 یسودنک ندنتسج ندحم لردك هتناب كلرابزام یشادنرف

 لرهاط نب هللادبع یرابزام هداغالاب یتفیدلا ناما نوجا

 هزایرام ًاناذ هسبا»هدننورد هلرایهوق و ئ داری وک هاب



 باتو اسب و یاد سیا

 8 باثک یعطیا ۱

 ضعب ندتفالخ بناح بقاعتم نسما قوس رکسع ردق

 نا وادع وا روت اه هتک رخ هدنملع رابزام اما

 ود راو هنس هیحات سیم هلرکسعنایح یدناق كرھاط

 رهش نب نراق یلغوا یشادنرف ندنرادناق لرایزام هرکص

 ندا نا رج «یدروک موز هنترو-ص قدما هلا یراب

 ناحرجیرهش هراس و یسیلاوحناتسربط هنر زوا هراح
 دسارونل وادع و یلدا هیحوت هنس ودنکر دق هند ودح

 نابحو اما هنایح ندنفرط نراق یکجهدیاتعفاوم هعیلکت

 كنراق هللادبع ۰ یدنل واراعما هرهاط ن هللادبع ندشناح

 قحهلوا بحوم ییلفغ هدرباجشو-ش هلتتفاوم هنولطم
 اح اباوح یتسلدا تقد هنسالوپعوف و قلشلک

 هدیلاوح وال رابزامنراق خږلبتلادعب هن راق تیفیک ۰ یدردلب

 هتفایض عقومو هدیشک تفایضر هنرانادناموق نانلو

 اح اد ته بوردلا نیا اس و
 , یدلنا لاسرا تا

 ةطفاحریارب هلفسأت لاک هدفدل وا خلاب هرایزام ربخوش
 یکیدلبا ماود هب همزال تاکرادت و ماّنلا ییباپسا یکلم

 لوخد هذ ورش لنج ندنات س ربط دالد نایح هدهرص

 لرابزام «یدریو یدبا لوزا هنراوج هراس هندو
 بولیراص هنایتسا نماد رایهوق یشادنرف نالو هداروا



 0 یتهوکحو لق یروباش ه راحاب نراق نب رابزام هدهسیا
 .یدتا طبص

 یمبلا و ناسارخ كنجا رخ ناتسرربطهدنح رات (۲۲)
 شل واما ندتفالخ بناحیلردنوک هرهاط ن هل دبع

 رابزام ندنغیدل وا فالتخا هدنسارا هللادبع هللا را زام و

 یهللا دبع و یکجهردن وکه دادغب هه ی ضغوط ند ضوط یا رخ

 .یدیا شر و ینباوج یتج هبعاط
 یهدنسارا رابزام هلا هللادبع هن رزوا هداموب

 كنيمرخ ا داسا یکیدلیا دادتشا بسک تموصخ
 د ا كفا: ندک ارام ما .وومآم . هنلاصتبا

 یسلئوط هندیما یتیالو ناسارخ هرکصندنتیتفوم لوصح

 یرایزام ًادانتسا هتدم یکهدنرلن ها رابزام هلنتهج

 اک اانا و ۰یدلما قیوعت هاب دنیلع وادب
 - ریورما هنرارمصا ندتفالخ بتاج هنرزوا یرامصا
 ننتج و عفو هدیدنع هفیلخ انس ونک نیشفا ۰ یدل

 ییفحهلوا قفوم هنسهلازا ك_هللادبع هرخالاب یا

 ۳۳ اقا و هزابزام لراخ لراح ییماود هتناقبو

 ۱ "یدیآ روب
 دیش و نصرت یی همزال عقاومو دیزل ییتوق راب زام

 دن رد هسم وق هل ءدسابر هلیح ن نایح رهاط نا ۰ یدلیا



 ۱۱ : باتک یعکیا

 ارخوم هده سا شایا تیاعر هب هطاصم یفیدل وا شا

 لتق یمالسا لها نانلو هدنتکلع را رب هلبا دهع ضقت

 وا ندارما هدفدل وا یعوعس* .كن هفیلخ روصتم یکیدلیا

 هلرکسع یعاحن حور هلا هعزخ نب مزاخ و بیصمنا
 دیصاو تع مملاراشم كردا قوس هناتسربط

 یکیدلیا دانا كييصلناوا ۰رلیدلیا هرصاح ییسهعلق

 وش حورو مزاح هلکعا لافغا یدیمصا رییادت صعب

 4 علف و رک دک دا لوحد ه هاو و دافتسا ند ريب دن

 دیهصا هدهرص یراک دابا مادعا یرانالو هدا ورد

 لر ها یهو ع تبرش یییدل وا شعا هنهب هدنناب باخ رس

 ۱4۳(۰) یدل وا توف
 ندکدت ااععب ی هعلق هیسابع رک اسع وندنناف وكناخ رصد

 نیورشدبصا یلغوا كیاخرس ۰ رایدلکج هب ورک هرکص

 ناتسربط تدم هنسزوت واو «یدروطوا 33 نمای

 .یدلیا تافو هد(۱۷۳) ردا تموکح هدنلابج

 لابج اب رهش دیمصا یلغوا هرکص ندنتافو كنب ورش

 .اردشل وا رای هناا
 هناتسربط دالب دادرخ ن هللادبع هدنسهنس ۰ ۱(

 هدنسهنس (۲۱۰) رایرهش ۰یدلپا جن ییابج هلا لوخد

 یدروطوا هتموکح دنسم رواش یلغوا بولوا توف



 زر زام و 2 اار 2 هرکص

 ۱ | ۳ ۱۳۳۰ رفتم هدد كنتم <X هدنواب یراعاط

 1 جور كن هسابع توعد ندنناح یتاسارخ سم وا

 ۲ 2 ندارما هدنخرات (۱۳۱) و هدننساننا یسهعاشاو

 . ندناتسربطدالب نسح یلغوا كنهبطخ وكنسیلاوح ناجرج
  هدنلاوحوا كنه وماتلود بول وا رومآمهن ریست كنان

 0 تف كنار لسم وا هرم نو دبلخ هن رار وما نانلوب

 . جارخ یونس نادرهم دیمصا هیلع ها ۰ یدلبا مایق

 ۰ ردشعا تعاطا لونف هرز وا كا أاطعا نیعم

 هب هقیلخ روصنم كنادرهع دیمصا هدنس هنس (۱4۱)

 مایق هنصف ادالب نانلو هدند هلشهج یمرتسوک تفاح

 هلرکسع بیصمنا واو هعزخ ن مزاخ ندارما قرهنلوا

 نافعصم یرادعک> دنواند هلآ دیبصا ۰یدنلوا قوس

 «یدلیادادتما تق ویلییخ ه راح ۰ رایدلیا هعفاد یافت الاب

 3 فداصم 4 هیلک تاعیا ص دمصا لرداماوده 4 راح مزاخ

 E وم هدنن ورد و هعلق هلکع | بلطناما ندنغیدلوا

 دال لید دیهصا هرکص ندقدنلوا ملست همزاخ ایشاو
 (۱4۲) ۰ردشغا تافو ًاروهتم هدارواو تعع هنالبج

 باخ رت دبمضا یلغوا هرکض ندشافو كنادرهم

 . دن كتاب رهو ۰یدلنا طبض ین وکخ ناتنرط



 ۹ باتک یججکیا

 نوردغاد هدیزب هعظ بئاصم یعیدل وا فداستم كمالسا

 دهع صف نالوبع ووو ندنناح دیمصا مت ندنعر دا

 رارکت و لاکا یهیرح مزاول ولردره دیزب هنیرزوا
 تولوادت4 یا ید هرصاح ۰یدلیا همصاحت یناتسربط

 نصحت هدنهاش لبج یرفدل وا شا دانا هعلق رافلاخم
 كد دز ۰یدنا رارو هديا ماود هرح نوکرهو

 فداصتارخۇء ۰یدیاروبهلو لو هلوخد هنهاکنصح

 رح زن مهج و دلاخ یلغوا دز هلنلالد ٹال يادر نانلوا

 هباهرباس رک اس دزو لوخد ههاکنصح هلرکسع زارب

 وش «رایدلوا رهظم ه دعظع ٌهبلغ هلکشا بیقعت یرانا

 فلت مدآ ردق كب قرق ندنسیلاها ناتسرط هد راح

 یهجرد قح وا دادعت لداق یرادسهم كعانغ و شلوا

 ۰ ردشمکس

 هرکص ندکدنا دایر ییلاوحوا بلهلا ندیزب
 نیسعت لماع هناح رج ۰ دل اچ یخ وا تولیکح هناح رج

 اروهتم باخرس دیبصا یرادهخ ناتسرطو یا
 )٩۸(۰ یدلیا تافو

 ه ر ناد رهم درمصا یلغ وا هرکص ندنناف و كناخرس

 نو هروک ذم هل یهیلاوح ناتسهف وناح رج :یدروطوا



 ۱ 7 یکیدلیا لج دادعسالاب ندنسلاها هلادو

 3 1 ه3ه سنا یدالما ههددش ةعفادم بوردشلرب تتوق

 ا .یدلکچ هغاط رار هرکس بولیزو
 وش هریدل وا مزمم و تولغم هدفدقح هعاط هلا تیععت

 ناحرج هنرزواما یکیدربو لدیمصا بفاعتم یمازمنا
 لقنهریخذ هننرکسع مالسا زوربف ینابزرم یهدنسیلاوح
 هده هبراجمو ماود هنامیضت هلادس یرالو قحوهل وا

 یهدنتفافرهلا یرکشیلا رم نب هللادبع ندنکیدلبا مادقا

 هناتسربط لها یسهلج نیزسهلتروق هل رفنرب ندرکسع
 ۳ و كمالسا کام -.زدراعل وا لوتعم وشر
 ت اک شم ندنناز واڪ لنعمد و ندندورو مدع كن هربخذ

 ۰ رلیدلاق هدنگا ریظع

 E هدقد] وا وغ لد زب هدناتسهف هن داح وس

 هنا كدبمصا نایح «یدلیا هناعتسا ندیطب نایحو

 الماک یمهدوجوم رک اسع دیر و تدوم راهظا ردیک

 یز ندکعا اعا یناتسربط كتفالخ هلدب هسلوا وح

 یهدل وا ولربخ كنهحاصم هلتروص نسحو یفیدلوا

 بوز ۔وکاضر یور هملصدبمصا ۰یدتا مهفنهدهصا

 اطعاهدیزب هعونتم یایشا راسو دوقن مهرد كيزوبیدب
 لهاهدل و و نکل «یدلوا دقعنم هطاصم هلطرش قغل وا



۳ 

 لکد دوجوم یرهش ناحرج هد راتوا ۰یدلیا تکرعت
 یلاوح نالوا ترابع ندنانسه وک یمات ناحرج «یدیا

 تدرعت ییظل ناتسهوک رابع هکیدا یعسا كنهروک ذم

 یسهلامرب ره كنقلخ هروک ذم لابج « رابدید ناتسهف ها

 هدهبلقوشوشعا ذاحا هبلق رر هدنرلارا رلثامروا و راغاظ

 هرکص ندقدنل وا ا ناتسهف «یدا شقلو هدقغراب

 .یدلیاات بلهلا ندب یییرهش ناحرج

 ناتسهق ۰ یدتا هرصاح یناتسهفردیک هلرکسع دیزپ

 هرخالاب «رایدنل و هدرا رام یلتدش یلاها یهدنسیلاوح

 هلنادبع و ۰ یدنل وا ریخت لص ناتسهف هاکعا هبلغ دز

 هنکلیلاو تالو ناتسهفو ناساتس یرکشیلا ربع نت

 هرزوا قلوا شيلا ةسدم هلا ولتا كرد نییعتلاب

 هدن راف رط یعاشا كناح رج هللا دبع «یدل ردن وک هب وردا

 هدفذل وا لخاد هناتسربط دالب هلهح و یغوط هناتسربط

 یدرسوک تبغر ههطلاص نزسکلکود ناق دیمصا

 یادنرف ندفرط رب بومه شوک تقفاوم دز هد هىا

 رارب هلا قوس یدلاخ یلغوا ندفرط رکید و یە

 تسانر هنموع ندشناح هتل هدک دل رب هه وڈ رک انس

 ۰یدریو ییرما یس وا



 ۱ هادو اپ هدهرص یسخآ الما یتعوکح شوال

 . ناهاوخ رخ ضعب هددسسا یدتسا كعا احا هدینلسن

 هربتک هلا ندنکیدلبا افخا ناخ رس یلغوا ریغص دن واب

 رک سووا یه

 یاخرس قاتالب تکلم راک او نایعا هرکص ندکدتا

 5۸(۰) ریدلیا هلازا یشوالو هماقا هدتموکح

 ۔رادہکح ه دن واب تده هنس زون وا باخ رس دیهصا

 یمازغناتسربط كبلهملا ندزب ءردشعا ماود هدنغل

 ا رخاوا كنو

 یضر نا ترضح هرزوا یغیدنلوا ناب هدالاب

 یطر صاعلاندیعس هدننامز یرلتفالخ لنمدنفا هنع هلا

 هب زج یلاها هدکدتک هنسیلاوح ناج رج هلرکسع هنع هللا

 ورايا دیعس ندنکیدلیا لوبق ییهطاصم هلیطرش كمرب و

 قوس رکسع هناتسربط هرکصندنا و شا تدوع بویع روب
 ناسا رخ سن هبیتقهدنن راماقا ع كجاجح ۰یداشماش وا

 یدلیا نادینتسا ندجاج شف ڭناتس ربط نکیآ یسیلاو

 / تصخ ر حاج هل تهح یتب وعص مو ا ,راغاط نا ردن زام هد هیسا

 ناسارخهدنساننا یتموکح كکللادبع نن ناولس ۰یدم رو

 ًارومأم هنق ڭناتسربط بلوهلا ندر نانلو یسیلاو

 نادناسا رخ یغ وط هنسلاوح ناح رج هلرکسع ردو تكيزو



 ا ا

 یدال وا چ هروک ذم هندم ها صملاب هليا هنیعم ةيزج

e 
 لالا تيب ىرلهعوطق» ةيزج هنس هنس هرکصندنو

 هلغلوا لخاد هتعاطا هراد هلطرش ھل وا ادا هم

 هنس هنس (4۵) ندندناح راده نانل وا تاضنا حلاها

 هد هرو نه هنس تونل وا هرادا هروک ذه "یلاوح ردق

 «یدلیا لکشت یس هقبطیحن رب كنتم وکح هب دن واب هدناتس ربط

 (اوضر كوك ةد
 ( یس هیخشرات عیاقو كنس هقبط )

 )46 - 4۱٩(

 یدیفح ك ویک ییسهقبط یجب ر كنتموکح هدنواب
 یعیدنل وا رکذ .یدلیا لیکشت رواش ندن اب هیلاراشم
 هلهمص یلاها نکیا یون هدنس هدکشنا ناتسربط هرزوآ
 .(عه) ريدا باضتنا رادمکح ییسودنک

 دیهبصا یسیر ره لرل رادمکح توسل هتم وکح وش

 ۰ ردرهتشم هلنا ونع

 تکرح ۰یدنا فصتم هلتریس نسحو فاصنا دنواب
 ندک دا و هرادا تدم هنس شډنوا هلا هب ال دام

 .هبیصق رواش كردا روهظ صر هدنمان شوال هرکص

 5۰(۰) یدر و یدا طبض یتموکح و لت ییسودنک هدنس



 ا یر دال لوص هدشوکح رخاوا كاملا
 ۰ یدیشلدا نیرعت ها

eهدنتف الح نامز ل مدنفا هنع هللایصر رع  

 كناتس ربط نرقم ن دوس هدنس هنس یحن )1۸( كتر

 الض هلا هننعم هیزج دوس ۰یدلروب روم 8 ا

 نم ندنناح یلاعها یتم وکح هلکعا جن یناتسربط

 شاق هدنسهرادا د راد ر نونعم هلتاونع دیمصاو

 تاب ةر یراهیعم هی زج هنس هنس هدلاح یددل وا

 «یدبا رولیردنوک هلاملا
 تفلاسح هدنسادا كنهبزج هدنسه رح نس )۳۰)

 صاعلان دیعس هلی رما كنافع ترضح رایدرنسوک

 تربضح «یدلبا تع نع هناتسربط هلرک-مع ی راترضح

 نب ورع نب هللادیع ؛رع نا *سابع ناو نیسحو نسح
 ٩۳ ۳ ورییزلا نا ؛ نایلانهشذخ «صاعلا

 «رایدیا ربارب هلرکسعوش مهنع ہللا یضر مارک

 هدفد) والصا و هبس و ندناتسربط دالب هل رکیسع دیعم

 هفذح هلی رعا كدیعس «یدلبا تعاطا لوبق امص یلاها
 4 هبط ندناتس ربط دالب ه رکصتدکدتا رلینسا ید وام

 نالو,ءوفو هدکدلیا ترشابم هنفبیضت كناح رج و تع نع

 هلةلرا-ص هناهتسا نماد ًابولفم یلاها هدهدید-ش ب راح



 اش ستاد

 ۳ باتک یهکیا

 -رلغاطنا ردنزام رېن نالوا فورعم هان ناحرج رهن
 هناحرج و هناطلس نادیم ندنس هردرهش یکی بو ندن

 تناحرج قرەقا هلا قتس یرا هع رزم یکهدنرع ۰راضوا
 هرزخ رګ هدنک وا ةي ضف ما یوگا نالوا ین هاکسا

 ۱ رولیک 32

 ( یمن هي رات غیا و كناتس ربط )

 نارا اس یسلاوح ناتسربط مدقم ندعالسا

 هدنتموکح نامزكنا ورشو بول وا ددودعمندنکلاع یلود

 نالوا نانام هدنرارا ۰یدنا یسهعطاقم كسویک یردار

 هرکدعییدلبا قوس كناورشو نمود دن رزوا فالتخا

 ها تود وو “لاو لفل وا لیتو فوق
 كلسوک ۰یدنلوا هرادا ندنرافرط :یزانا زف كنالا

 یال وا هدننلدخ كناور هو ن مف نواب یر
 هد هن راح هلا نییوج مار ندا مایق دنهلع تعوکح هدلاح

 ناح؛رذاو قام ندنفرط نمره ندارد کد تلا

 :یدلدا هيج وت هتسهدهع دنواب یکلیلاو یراتالو

 سولح هنت نابناساش ین هنس یک )4( كنرعه

 شوخدن واب یو هدنمنو ما "هزیاد كتخدیمرذا ندا

 هنر ندنرهدکغشتا ناتشربط هلتهح یکیدعهروک

 ا ف ودو شا رانتخا یاوزرا هدار وا تول کج



  ردهدنناب یسهیخرات عیاقو هلیمابفارفج ناتسربط)
 واسم

 : رولند(ناردن زام ) هنتکلع ناتسریط هدناد)بلاع وقت

 ِتیعج رب بول وا رازهشدمیلابج كتکلع وش ۰ ردررح ود

 یتیرلجاغا هشيم هلراربتو ذاا هاکو درا ییاروا هرکسع

«یدل وا رهتسم هل هاب ( ناتسربت ) هح راس رف هلکعا عطف
 

 تعص «رایدید ( ناتسربط ) كردا تیرعت راب ص ه هرکص

 ۰ ردیواح یرلغاط
 هدناتس ربط كک سرا سا ؤ٥ كلود ناباکشا

 - وک ذم a ۰یدنل وا ناب هد وا تاتک یکیدلیا روهظ

 ۰ یدیآ رار د ) اراب ) رابات و یکسا ههر

E aهک  EESج  
Eالامس ناسارخ ابوح مزراوح اف رش  

 لها بول وا دودح هل دالب نالک و ید اب غ ؛ ناورش رڪ

 ناردنزام یرکید " سوق یر * رص ند مالا

 ۰ یدنل وا مسعن ههرباد یکیآ هل رامان

 ۰ردعقاو هدنسارا مه ق اص هلا ناس ۱ رج س وڌ

 * رد رارهس ماطر « نانعم * ناغماد یه روهشم د لر

 "دایارتسا " ناحرج یر وهم دال ك :مسق ناردن زام

 ۰ ردیرلهدلب ° لمآ “ هراس

E Eاو شد سرت زی  

eta Ks 



 ی رشا و تحاص

 شر شر ین صغ ناس یلج تان فراعم

 كاش
 بو :ورمون هدنس داچی اع باب - ېبطم الص )

۱۳۰۹ 





 . لودغ ناو
 نام اخ د همت

 نایلس نب ېب یبحم نب نایک رب کک
 هدن تی" هدنات < ۳۳

 ناماس ین ناسام ین ۱۹

 یدتغاط دفا 2> ۴ ۷۳

E كرهلب روتوک هلرهلروتوک 2  
 ۲۰۰ ىدسعا قتلا ۱۳ ۷۵4

 هن رارزوا هن رزرا ۱5 ۷۹:

 هب هک راو هب هګ راد ۱۰ 10

 را طخ نالوا مولعم ههادیلاب هجد-طّن و فرح

 ۰ ید و هلودج



۳۰۹ 

۳۰۹ 

۳۱ 

۳۱۲ 

 هلیسسایفارغج یتکلم مع قارع ندسرف دالب

 یم دیګ رات عیاق و

 یحرات ناهفصا ندندالب مع قارع
 ییعوکح هب وب تب هدناهفصا

 یتعوکح هوکاک ینب هدناهفصا

 یتلود هيوم هدمجع ینارعو ناهفصا
 یم هی رات میاقو كنتهوکح هییعاعسا



 دو.

 نالوا اح هدندالب نربثلا نیام "هرزج ۴۳

 هب وا كولم

 یطسو نورق كندالب یکااع ( ناربا) سرف ١

 ی هی رات علاقو

 یس هڪ رات میاق و كلغ نا-ارخ ۷

 یلاعو ءالو ناسارخ _.۳

 یتوکح رهاط لا هدناسارخ ۹

 یتموکح رافص ینب هدناسارخ ۲

 یموکح ناماس یی هدناسارخ ۵

 یسهرادا نیکتکبس یبب هدناسارخ ۹

 یتهوکح هي ويس هدناسارخ و رافوج ۳۳۹

 یسهرادا كراراتا و رلبهاشهزراوخ هدنامارخ ۶۱

 عیاقو هلی سهیفارفج ناتسرو ناتسزوخ ۸
 یس هی رات

 یحرات ناتسرا ۲
 یس هی رات عیاق ویت وکح ه ولضف ینبهد ريکا ناتسرل ۳

 عیاق و كم وکح دیشروخ ینب هدرفص ناتسررل 5

 ی هيڪ رات



Vé 
¥ 

۹۹ 

۱۱۸ 

1۹ 
۱۰۵ 

۱۰ 

۱۷۳ 

۱۷۵ 

۱۳ 

۱۹۱ 

 یتاعوقو رکبراید هدننامز وکاله ین
 درام ندهربزج دالب

 ید ات عیاقو كن
4 

 هی ه یزاغلیا كنهمترا تلود هدندرام

 قم یطسو نورف تالصوم ندهریزج دالب
 1 هر
 ۱ ۳ ردو ا نادج یب ندصق تبادب

 یرایلاو
 یدوکج نادج ب هدلص وم

 ِ > بیسم یب هدلصوم

 ییباقو هی لصوم
 یتعوکح ناکباتا هدلصوم

 009 لص وم هرکص ندناکیایا

 واح هدرا سو رع نبا هریزجندهریزچ دالب
 ۱ ناکیاتا ندا تم

 3 ِ قد كن هفروا ندندالب نرهللا نام هرزج

 ۱ یم هبخ رات

 1  كتورخ ندشاط ورم نرهلا نیبام "هریزج

 1 یس هی رات ٌهصالخ



 دو وص

1° 

۳۱ 

۳۳ 

or 

۰° 

۹۹ 

 یطسو نورف كنسهراد ن رهنلانیبام هربزچ

 یحرات

 یمهیسایستالدبت كنسايفارغج هر وک ذم "هربزج

 عیاق و هصالخ یطسو نورف كس هعط هرب زج

 يد 0

 . عیاقو یطسو نورف لرکیراید ندهربزج دالب

 ی

 یتموکح یشلا لآ هدرکب راید
 ارم ت ندننهارفا تار لا لآ

 یباقو رکبرابد ردق هناکشت كنتوکح

 یتموکح یدرکلا ناوم ین هدرگب راد

 یلاوحا بَ كرکب رابد

 یتموکح “لان لآ هدرکبراید

 ندا تعوکح هدنندرامو رکیراید و فیکتسح

 یی ود هبقت را

 یتهوکح هیوا كولم هدرکب راید



 E ربعلا تام

 "یلغار توداتاف وهد )لا ۸( ندلاالج دنا وخ

 «یدروط وا ( ندلاءالع دناوخ )
 یا ب د کا نسا ندلاءالعدناوخ

 ییدادجا هجهدیععو تری ءوسو ماود هدا ا یک

 هرخالاب ۰یدر و یدیا باک ترا یداسف ولردره هزواڪ

 لغ وانکیا رو واهدنغات هد (er) توربتکت فخ هنامع

 ۔الههد ها یدک هنر هبا مادعا یتسودنک هاش رواخ

 ریصت نانلو یریزو یدنک هدندورو همت قارع كنوک
 هدلاح یغیدل وا شلناتلاخد هب وک اله هلیسهطسا و یسوط

 ءاروام هلکهردنوک هنناب كنا وکنم یهاش رواخ وک اله

 هلسا تونل وا مادعاهلب رها كن آ اق وکم هدنل وص و هرهنلا

 RÊ )°10( یدل وا ضرفنم یرلتموکح و

 ا ییدالب هنعالموک اله هرکشندن و
 « ردشعا بیرخت
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 rte باتک سیا

 كمتر هدنمان نسحنده واد یتب هد(۱>۵) و شهکچ

 . ردشل وا لوتم هبدصق ءوس

 بوروطوا ( دم دناوخ ) یلغوا هنر هرکصندنو

 مادعا رار هلیلایع و دالواو تسدرد ینلتاق كنسااب

 هدراایدنف راص یلیخ همالسا دالب ماظ وش «یدردنا

 دیهش ینارادمان قوج نداهتفو هما و ینالسم هصن بونلو

 ۰ ردشعا

 لالح دناوخ) یلغوا هنر بول وا توف هد )1 ۰۷)

 ندتم و داقتعالا 2 تاذوش «یدلوا معاق (نیدلا

 هداقع ح رلصاو ج ین درکلسم كنفالسا ندنعیدل وا

 . دصتلابیتموکح ندنفالخ بناح هیلع هانب ۰ ردشلا انتعا
 نوا یس وا تمرح هدنفح و اطعا روشن هدب قد

 :یدنل وا یمن رماوا هب هرواحش* كولم

 هدنر هناحنک و اهتف بلج ندرالحم هقشب هیلاراشم
 اردا احاو قارحا قیرفتلاب یهدساف بتک دوجوم

 یرندنا رارصا هدداخا هلتوعد هدیهذم تنس لها قلخ

 .یدلیا لتف

 ندلا لالج دناوخ هدنرادورو هم قاص كراراتات

 ریکنج ددافو ندررمضا کلاغ ینا یراد#> تولل

 خخ تعاطا هاع



 ۱20 راج دلم هماط رغ هسنا یموکح ناسارخ
 نکیشلوآ الب هنشاب ندفرطرب كمالسادالبو كتءوکح رازغ

 ۰ ییلاهآ ناسارخ رلیدلبا ما ود هراربضا رنو هدندفرطرب

 . هرفیدردل وا ینیرنکا بوبرو هنمرارز وا لرلنطاب قافتالاب
(e ۵۷(دناوخ) یلغ وا هنر توداتاف و رع ایک هد  

 ۰یدروط وا ( نسح

 «یدا داعتعالا داف هدانز ندنفالسا نسح دناوخ

 یدردتا دابهلعاونع ( قلاب ماما ) هدنصارلدطابییس ودنک

 كءدار» ۰ ردشعانالعا یتفیدل وا جابم یمهلج كتام رحم

 راشبا هانک هره هرکصتدقدل وا طوب رم هقح بانج یلق

 نوا كناضءر ۰ یدبآ رد @ زلوا تذعع نوسلشدا هسذا

  هدیفع بوقیچ هربنم هلا لیکشت تیعج رب ینوک یحند ۳۹

 هرکصفدک دتا نالعا هلا ه-بطخ رب یهر سا

 هدنناب «یدلیا ماعط لک أو رخ برش رار 4. ا ندرت

 هل وک لواو «رلیدتا عابنا هتک یبه كناقشا عح

 نک ردنا یوعد تالدولع رنو ۰ رلیدوف دا وند ( مایق دع )

 ید نوا كناضمر نالوا یتداهش موب كیلع ترضح

 ۱۲ راللد هنرانلاهجو ةتدابخت یرعا ذاا مارب نوک

 9 - اشنا هعلق رب هدنن رف نيوز هد 092۰ )نسخ دنا وخ

 ]سا n eh E م

 al طیص هد هسا ی دابا هرصاح یب وز لس



 ندر یعیدن رلباص هل رخ وا فک وک لتم ۹ سم زلا

 دم و رس هلکم روک ینغیدل وا یی زاب و 6 ٩ ردد اهد

 هیدلاق هدنڪګا ماه وا بول شدد قءرا ربا رب لت اےس

 ۵ درب كردا تافو هد: رات )٥۱۸( حابصلانا

 ۰ رددم ر وط وا ) رز ایک ) یم فل

 ادنام وة راد رم مان سصذ وا هد or) 2 ریه ناطاس

 كن رهعلف هلیعاسا بوش وک ودرا لر 4.

 ینادفرب هدنحرات (۲۱) رزبایک ۰یدردقب یتیرایضب

 هنن رز وا كن وب . ردشم ردتا مادعا یر وا هلی هط ماو

 ییطاب هدا ز ندکی نوا هل. هبا زا بز ی ریه ناطلس

 ۰ یدت رد) وا

 یراتیعج كوبر ید هدنسیلاوح هبروس كرابنطاب

 ۰ ردشلدا فات هدنسل ا وح ماش هد ییطاب رفت

 یدص و توا وا توف لر زایک هدنس ۷ (۵۲۳)

 ۰ یدک هر )د اہک ( ىلع وا رحبج وه

 هلل وا دابعال سصم و داهمع الا دساق یک یرلفلس و

 ید هد )۵4٩( ۰ یدبا رو هدنا تاکترا یعلانف وا ردره

 0 یدتا قوس هن رز وا ناسا رج هلا بانر رکسع ردو كي



 «یدا هرزوا ماود هدکغعا لولح هنازغغکبس یک هتیخ

 :E 4 ءردقوج كب هدا رله زاحم نالوبءوق و دنا

 [ 3۱ قوم ركشا تاعفدلاب ندنرافرط نیطالس
 | كادش «یدلدنا لتف رلالیدا تسدردو بی رحم یراهعلق

 : *یدمهل وا عنام هنیدنازت كن رلتک ومیسدرب چیه كنه راح

 ۴ 4كم تادلا هدد رات o) 9 نام ن دج نالدلس

  یظفاح هعلق و مادعا یرلدنطاب_ یک هدندب حایصلانا لردیک

 نادم ریه ڈدلادعب هلا ضبف یکللادبع ن د-جا نالوا

 ددا حور ےل ست فرح «یدردزو ییسرد هدتساس

 «یدعد هلس فوا هرکرب ردق 4

 ۱ ندنسارما هلبرما لدم ناطلس هدنخم رات (ه۰ه)

 | ةت یلا یتسهعلق تولا بولا رکسع ولتساک ننکتشونا

 هب هرسصاحم نوا ۰ ىدمەد| طض هد هسداید)یاهرصاح

 0ح یتافو لد ناطا نکیا هرزوا ماود
 ۱ 6۱۱(۰)یدلغاط نزسکمکد ینیرما كننکتشونا

 ۱ نا -یدلیارهب رام قوج كب هلرایطاب رم ناطلس
 . ثكرصسو اطعا هرثک دوقن هليا هطسا و یغیدلو حابصلا

 3 هنسهطروا كنهط وا یعددنا هک لاغغالاب یس هن راح رب

 ۱ نکیاراو ی رلظفاح هون بوردتا زکر رخ ره وج رب

 1 یا ابقاعتم ۰یدمهنرکوا رصس ینکیدلکن دهر رخ وش



 ۳: باتک یصکیا
 س

 تاف و ی هناا ضصەلتروقو تا هدن دامتعا یدل وا

 لوتعم هدناو كلیادفیسدر رهكن رلشادف را راس بودا

 نر شا ر هن ال وا

 اهد هرکص ندکدشارب ةا قائ تولا حایص) انا

 ؟ف سوح روح “ساط ۰ یداا السا راهعاق ددعرم

 یرله-ع) هو وا «ناصااخ “نوت ناف "نزوز

 ۰ ردد ودوم ند رانا

 ةاعد یکهدربر یکیدلیا الیئسا 4 یضوط ندضوط

 سرف تارا هدا عیطغ لص درس ودنک یرلفاط ه وادف و

 هہا ع اعا E دال.“ رک راد ماش تلخ "قاعو

 لها نانل و ۰ ایم اا « رای دا عیطم هل وا هد رلغاط

 فرط فرط هدنربملع ندنرافدل وا ضغاب كن هرلث و تنس

 ناهفصا ۰ ی دا رویپسک یس هد را دز نالیزنس وک

 مادعا هد دج ترود ص ت اول وط یعوح ك ه دن ره

 طاب ردو زو زکس هدنحا نوکر هدرکب راد .یدنلوا

 مولا لع كن هشاط هیلیعاعا نکل .رد ك لوا

 ندنفدل وا تنابد یاضتقم هع راودنک یردساف دافتعا

 حاورا یراهد ساف دیاقعو لوخد هنکلعره یک اریاوف



 لا جنا“ ۳۶۰

 3 7 ناب عدد ] وا ید هنر ندلام وا و هوا رعتسا

 یارو تانیزا کمدنګا تسنج هتخاسوش ۰ یدیا

 نالوا نامارخ هنا-برفلد هدنراعا هلیال_عسم هل رصق و

 تات هللا هنسح تاوصا كرانالغوا رازق «یتان و نالغ

 بورشاش یتسودنک هکدنشیا بوروک یتیرازفا حور
 رول واریسا هنریح هدهجرد كحمدا باغ ییرشب ملام
  هیشوهب تلاح هنن هرکص نداوتحا تبار یاشاعو و

 ۳۳ تل بولیرمک هتروضح كاسر هلا هدا
 .یدا رولید | هلا زا

 هوعت تلاح و هن روضح كس ر یر ره كرابادق

 هلا ق اتر دل وتم ندا ور و هرکص ندهداعا

 شا تووه هنارمشب le بوروکی ناملع "یروح *ینج

 قوس هکلیادف یسیرب ندرلنو و ردنا داغتعا یتفیدل وا

 4 هنسودنک هلا بلج هن روضح كسار تقو ىج هنلوا
 ۳۱8 «راسروقسا كيك هح » ندنف رط شهر

 ۳ یالف تیک یداه» هرکض ندقدنل | اوج « توا »

  رولیریو شا ود تبا بک تقابل هتنج هدردل وا

 عفو رد-ک هلن ونعو حارشنا لاک ییادفو «یدیا
 رروک یا وا ن رس وا فداصم 4 هظحالم و فو

 نالتنح قترا ها رولتروف ند هکر ییادف ۰یدیا



a باتک یحنکیا e 

  6 ۰یراتبعض ول هرا وفى راک ام هلراضوح شابا لا

 رولب * عصر ؛شءوک« نوتلا یهدنفارطا كہ وح رھ و

 هحردر یتفاطل كعدانص یرلفدل وایواح كنهسغن "ینا وا

 كنه اب ول رمصق قرهلوا هلصف ند رانو ۰ یدا هدازفربح

 ,قالراب كب هدهجو تحایصو رازق انسح تیاغب هثن ورد

 فیطل تیاغب هنر ره بولبوف رعجوح دما اب رادو

 یتفرریارب هلشفاطل كنهسبلا ۰یدباشاردیکه سیل فیفخ و

 " بلاح د وج ویکیدتنا رس وش راق هراظن هکیدبا هدنروصرپ
 دوهشم ابان ېن هیعبط تیعض و هلن روص قج هل وا تاوهش

 هدرصق.هدناتسنچ "هدنرلا را راجاغا كنالغ و تان و ۰ یدا

 هری روح یکهدتنچ ا یراشبدبا.شیان ضع بوزک "

 .یدا هرظن هنال چد ق

 یرانادچو هلیا هدیقع داسفو میلعت یقاط هب وادف

 دد شد یییرل تط و م هن راپه دم و هرس ر هدف دل وا مع

 فیطات هدروضح و روایراهح هنروح نوح دیاتو

 هنم ونک هلا بد رقت رب یعج هيم هب رک. | هدهرص یعیدنا وا

 هدهد رد یعح هی. هل وا فقاو ه:لقن ب ولی ربا رارسبا

 هرکصندت دلدنا لن هبدچعایوا .هللا لاح وش و شوب

 ىدا رولپ ریتک هوصع. تلاح هلیلامتسا ازجا ضعب ۰
  4ماع هلف داصت



 : 0 ك٤ا ارجا ی و ینیدلا ل اک

 0 ا تیطورم هنراسر كنراغاط ه وادف

 ۱۳ اار هما هد کد تروس رار
 ۱ هلیسیقلت وذخا هدسافو ةي تاعلعتهدنربل زن كنامد و راظن

 یتسفن کر ههدنروغاارعماتیرما كرو شلوا فولٌأم
  تفلاحم و هتنچ هګ رغ وط رار هلراف و هسدا نم هکر ما نده ر طاح

 ۵ ا كنسیرره یداقتما یدک هنهج ندا
 ۱ نالوا یرارمما مرح هلا حابصاانیا ۰یداشعشلر
 هرز وایفنج هنلوا نایب 1 نوجما لالضا وعانقا یرلیادق
 1 توت د بیر هلسا شنا تنج هتخاسرپ

 : .یدارذعا

  تیامب هدنلخاد روسر و هدعفوع بسانمر رادسش وش

 سصقب ورا اشذانیکن ر هقندح ر ونیشذل درصق رب مظالم

 | تات زت هدهجرد كجهروشود هتريح یراظن هدهععا و

 ۳ وج و۶ هداید .یدناراشلبا تستر اتشکلد تامونصع و

 ۲۱ و دا ندا داتا یرالماد ری
 ۲ ردقلول «فیطاردقل وا یمزاول وارادره و یناشورف.كننعالذ
  هدنراخ كناتیند ام شال ودنک نوک هک ی دا ناز

 1 میان یک هد دوغ *یدنا لرد الاخت هدااعر هد و



 ۳۳۷ باتک یحکیا

 یکسش » هنسدر ندنسهعبن هدنک وا یزوک ا

 یکیدنک» هد رکید “راع لاح رد موق رم هدکدبد « ردل وا

 ییسودنک دد رت الب هد وا هدک دلت وس تا یا نددعلق وش

 قرهقاب هدصاق حابصلانا «یدتنا اقلا یغاشا ندهعلق
 یرادقم كران ال وا عیطم اکب یک رانو یکدروک یرلنوش »

 هر وربح هکیدنفا یککیدروکهدتیک « ردهدایز ندکب شک

 « نوسروب هعرروکتردق هدنسودنک هکعا ه راح هلع

 ۰ ردشء د

 تدم هنس شد زوت وا هدهروک ذم ةعلو حایصلایا

 یماط كن رصف هعفد یکيا زکلاب هدنفرط تدموش هلتماقا

 راکفا هلنروصرب هلايو ز٥یس هيقاب تاقواوشهتچ هن رز وا

 ۰ ردشلا رصح ههرادا ییروعاو

 «یدیشعا مسعت ے_ یف جوا ییس هع حابصلانا

 وید هبوادف یسیجچ وا ؛قافر ییجنکیا “اعد ممق یجب

 هعاسا هم رلمه دم قلخ یر دع.ظ و كنامد ۰ یدآ موس و»

 یی رهدساف داع هراذ دا عابنا هل وعد هتعاطا هن راسا رو

 تعاطا هن راود نک ؛قافر ءیدا ترا, نرولعت

 یسیرره : كنه وادف.«یبا.رتدا لاد  ایهاتو
 رب جم هسیا رولوا رومأم هنلتف كی ندنفرط سیر

۳۲ 



 TL تر ی

 2 ٠ رعلا تا رح ۳۳۹

 ۱۳و نت اشک قلارا وا دخل وا نکا
 كئسح اهوع یسیلاها تولا ۰یدا یظفاح هعلق یولعرب

 درطیظفاحهدنس هنس ( 4۸۳ ) ندنرکدتا تباحا هنوعد

 دانا کا هنسودنک یتساروا هلا طیص ی هعاق و

 ۰ ردشعا

 قلود هیلیعاعسارب یلتوق هدهروک ذم علف حابصلانا

 ترهش هلا ) هدح الم تل ود ۱ تل ودوش هلکعا شک

 قلعت هنبهذم ی ود ید صعم كیداوش نکل *یدر و

 لامعتسا ناونع یک ربا و ناطاس یدربره كتفالخا رک

 *( سیر ) " ( دیس ) ناونع یراکدتا لاعتسا «رایدعا
 یناعصاو ءاءد -یدا ترابع ندرابقل یک ( لبا حش )

 هد ( رونس ماما ) یناونع كحابصلان نسح هدنرلارا

 ۱ ۰ ردشل وا فورعع

 هدنراوح تولا ۰ یدوب ەچ دوب یرهش كحابص) انا

 هرکصتدکدشا البتعا ییسیه هسیا راو هیحانو هعلق ردقن

 *یدتنا اد هعن قوح كب ید ندنسیلاها هراس كلام

 هه ویالود هیقوحس نالوا امرفمکحهدمحم یتارع لاح و

 یتناسصصا و یابصلا نا یتومس ءاشکلم ندنکیدروشود

 حابص) انا *یدردنوکدصاق هن رانا نوجا توعد هتعاطا
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 تا ی رک

 نآرف یدا داف ب یراهدیتع كنسهقرف هیلیعاع"ا .

 هللا امدا یتهدل وا یانعم ییطاب هدم یرهاظ م ھ كمر

 ریسفت هدنروص رب كج هږعا قفاوت هتعیرمش ن یان

 هیکره ( ةوكز ) قطان هنظفا ( ةولص )۵۰ ۰ رد راشعا

 ىلع ۰ ( تاقیع )؛ باب 4 ( افص ) * ین ه ( هبعک )"سه

 دصق ریغب هلها ا( مالتخا ) ؛دهع دندح» ( لسف)
 ےہ ےک ريف اعم ایک و بورو یبرانعرس یانشفا

 هلیما هنطاب «یدا راردیا قالطا هنطاب یاعمو داعتعا

 « ردنوجما كنو یراءر و تره

 دادغر و رکی رابد وبلح ندر ص( جایصل ان نسح ۱

 «یدلیا توغد هش رایهذم قلخ لردیک هیدالب سراف و

 ب ْنسح + ردشعا تقفاوم هتوعدوش صاح قو

 ناغءاد ؛ ناتسز وخ مزه ا ےت ماتم ا ا, ی راک و شاخ

 اید ندناجرج و شم ؟ هناعرج هرکصندک دزک یییرایلا وح

 كالا ماظنرزو یدبذغ و هرزوا كا هنسبلاوح

 راما هران الکمز ال نوجا ی1 ریتک هلا هنيا و

 ندنامدل دیک هنسلاوح ن وزف ندنکیدتشزا یکیدردنوک:

 کاح یهعلق "یلاهاولاتسرا هنمهعلق تولا ین رلرض+
 . ندفدلا تقفا وم. ندع وح «یدتا توعد ,هتوب هم

 هدارواولخاد هننو رد هملق هلییاععا نانلوب هدنناب هرکص,



 : ربا اد FE لت ا

 E ۰ دا زار د رد: ر كن روتسم ا

 2 ماما رره » هدنرادنع ی .دمناط هیلیعاعما 7

 رولوا رهاظ هرکسندقدلوا كلامو روتسم هقداوا كلام
 و هتعی قلخ ندشناح یتامد هگدنل و او و یه یدک

 . یراج یداعتعا « رونلوا تح ٌهمافا هرافلا و توعد

 و ئا

 و ۰ e یلغ وا رفعج هدع) و م نی ۱

 هلا دبع وبا ۰یدلیا روهظ ید-هلا هللاددبع ویا هرکنص
 ,Ea لک ما یر اهظا هنلع توعد هدب رغه 21

 ۳ . لیدلیا دع ندنر هاظ کک

 ا نا یرلت وعد لصالاق كن روک ذع هقن

 ۱ هل هدسراف دالپ هرکهندنا ۰ یداکهروهظ و هیسا ياا
 نارا فرط رنو و شغا مایق یلغوا و جادقلا نوهم ةن و
 دو هارد لاا زر هدیتح ماطر ماج دن |

 ن درا نماییم ین مع اف تاودو یر وّهظ كن دهلا 1
 ادیب عرق هدننرح هرکصندهال دعوا ۰ ردهرکپص
 ین ها ط طل رق ندینع ورف, .هیلیعاع"ا ۰ یدقچ

 ما



 +۳۲ باتک یصکیا

 هشاط یولع رصد «یدنا شمراو ههحرد قحوهلا

 یکجهدا تدوع نسحندنهدنل واذاحایماما كن هیلیعاعما

 نابرح همان كك توعد ه رکص نر ماماي » هدو ص

 ییاوح « راز مع وا » سصنتسم هدک دید « ردکج هدا

 هرصنتسم بودا بس هلنطیش یتیرکفره نسح «یدرو
 هقشب ها راکفا یعیدل وا یمداخ و هلو یشام وشراق

 تولا هرخالاب هل هجو یغح هنلوا لیصفت هد تا «یدآ

 تافرمصت هک یدلبا لیکشت هم تم وک ر هدنس هعلق

 ۰ ید) وا ض.رام تعهد ةا و لولم ندنس هب

 هبلاجا تامولعم مدقم ندناب ینتم وکح عداقو كنس

 زار ندن رلبهذ» و دیاقع كنمهشاط هبلسعاع"ا هرزوا قوا

 ۰ ملدا تح

 هردهقرفر ندهعش ةالع یمهشاط ) هيليعام*ا)

 روهظ هدندالب سراف اد تا ۰ ریدا هیفخ تعج ر راتو

 رف هاش زفا همر دال ناسا رک
 بونصک بوسنم هقداصلا رفعج ن لیعاعسا ۰ردراهلوا

 ندناباب ردقنره لیعاعسا ۰ رلبدا لئاق هدتءاما كملا راشم

 ی ورهتربضح یسوم تربضح هد هسا شعا تافو مدقم

 یتاما هدب رات رطح قداص رفعج یک یکیدشا نیبعت هفیلخ

 دج یلغوا تماما هرکص ندلیعاعهاو شمر و هلیعاع#ا



۳۳۳ 

 : طبر هب هدها_عم ندب دعش یکعا ي و بلحج هدب مرا

 تراهمبسک هدم ولع ةف هسرآ نسح « ریدتا هدهاحم

 سصح هلا سا هدنلوب هدیفع داہےؤآ ییسهیلع هوقو شعا

 كللا ماطن ۰یدازعا اشفا یلاح وش نکل «یدیشلیا

 یفیدالو یریزو ثهاشکلم ندنکولم هیقوس تلود

 مایخرع هلکع | وزرا ییب رام ارصسا هدتموکح ر وما ردنا

 ول ردره هسا نسح «یدل ا لوبق ۳۳۳ نسح و افعتسا

 كناطلس هدنعح و ردا ما لا یشاعسو فم زن تكلا

 ه و رلیا یاقن رد هب هحرد ر كج هديا باح ییبصغ

 قوح كن هعاّرنلا ییافو هسبا تاللا ماظت ۰یدیارروتوک

 یلاوحا حالصا وب یچبدل وا شعا تداعر

 ۰ یدل وا قف وم هنءود ندنغددل وا نک

 بسک 4 ی واع رم صن سم اردک هرصم نداروا نسج :

 ام ا نوا توعد تع أ قلخ و تیز

 نایعا کید اش ال ولح .هلب واه رص نت سم ہد ر ے٥ ۰ یدلبا

 هن داد ت ادب اهماع یتموکح ر وما هلمدقت هنس هلج كفا رشا و

E OPE 



 ۳۳۹ ۱ باتک نکا

 ندم نب نسح نب رفعج نییلع حایصلا نینسح
 هدفسلا فورعم هرزوا قالوا یلغوا كندا عاملا

 ی ربچ حایص ی بلس س تكتسح یسلاها ناتار

 رقرب ملات هسوط ىلع یاب لرد ازاک:آ نغیدل وا یهتنم

 «یداراردا امدا یفیدا وا ندنبیلاها

 نت هدنسانا یکلیلاوییالو یر كن زار مس وا

 نکیا مداح هبهدساف دناقع ولردره ۰یدنک هن رېش یر

 نوا یکیدلم ییغیدل وا ندن ادصا داقتعا نسح لس وا

 واو شءروک هدفح تروص هلا ےک یتلطاب تهذم

 مامانانل و لوغشم هلا تالاک رشن هدرواشدن هدرلخ رات

 نسح ۰ردشلوا نضاح هنسدردن سلاح كناذما قفوم

 یرلهرکص - تفو یکیدنا سردت ندهلا را ثم ماما

 ماظن - نالواشعا زارحا ییترازو كنهیفوحس تلود
 ندملاراشم ماما هدوا کیدا یلاح لئاوا زونه كاکللا

 ؛یدایراکیرش ید مایخ نیرع «یدا روفوا سرد
 هدا مرک ادم سرد هدالتفو کا هدکل رپ یح وا

 :یدیاردیایتک ندرلنا یتسءهدسافدیاقع ؟نسحو راروثلو
 ندباسردت ندتفوء ماما» ابا طخ هن رشادقرا نوکر
 * رد رج یراهد) وا لات رول وی ها وک ندزرادرک اش

 کید هسا قدلوا لال هتم وکح زگ رب یکناه ندزج وا



۳۳۰ 

 1 هلتعجا رع هب زتشلا هعللح یسلاها ن وزف هد(۵۳۵)

 ۵. )ا راشم هفلح ۰ رلیدلیا اعدتما ی E ل لاور 1 هنب ات ال و

 ۰یدتا تصذ یا و هارد , وزف یر ادزاب شه رب ند: سالا وه

 .زنصان رفظ«« نوغرا بلا نادال وا هرکص ندشعنرب

 كتاب اع و ۰ رلیدنل و هدذکلیلا و یا و ن وز ندلا

 «یدلوا دتع ردق هنسهنس (14) یتعوکح

 كنا وكم ه رک صز دک دتا الا یمن قاع وک اله

 ماما یردارب هدعب "دم ندلاراشفا هد (16۱) هلبما

 ؟یزارب-2رع نیدلا ماسح ربا هد(۷۷) و ىع نیدلا

 نییعت ناو هن وزو قوتفف ندلارخف هاو ةف

 :ینب ۍموکح نوزف هرکص ندندلارضف هجا وخ و شغل وا

 :«ودشادا هبجوت هیرافا هلن ندنناح یتلود وکاله

 (هدحالمندنالکشت هدنس ةعلف (تولا) ندنعالق نوزق)

 (یس هيك رات علاقو كاتم وت < هیلی عاعا)

)4۸ 100( 

 (4۸۳) نهروک ذم هعلق .ردشفل وا ان ندنناح راد

 نسحیبس و كس هعاط هشعاعسا ندهعیش ةالع هد را

 لیکشت یتموکح هد زلء رب هدار وا و اے سا حابصلا ن

 ۰ یدلیا



 ۳۳۹ بابک یحکیا

 توداح ورح ی ولع دی زر ن نسح هدا س اس )۲۱(

 هرس یکبا ندنءید) وا نوم هند زلد سه كہع قا ص

 هول و ۰ رای دتا تا هلا رادتسم لاها ردق

 نتسهلاخ_لدز نزح اهن یوب هک
 ۰یدلبا هرادا ییتم < نٍ وزو تدم ر و لازا

 هد(٤۲۹) ویناماس دجا نن سایلا هرکص نداسوم

 وا نیدلارخف ندندالوا نوک رو-ضنم هللرما كتفالخ

 .یدلوا یلا و هنیوزف ۍلع
 لیزو بو هنراالینسا "یدایا لربیلید هد(۳۲۱)

 هنکلاع كن وئزغ دوج ناطلس هد(4۲۱ )و كرلنا رد

 ندندالوا فوك روصتم هبلاراشم ناطلس بولوا مطنم

 «یدتا نییعت یلاو هنوز یهلودلارخت یصنوا

 وبا ريما هدعب و هزجن یک اح م هرکص ندیصنوا

 تدم هنس چ وا شقا بول وا هیجوت « یرفعج دم ىلع

 نب هاشفرش یلاعلا رخت یدیفحو دجا یلغ وا هللا یلعوا

 هد(۸4) یلاسعلارطف ۰ راب دلیا تب کیت هدنن وزق دچا

 .یدلىا تاف و

 داع ندنسلا وم «یتوولس هاشکلم هدهروک ذم هم

 یدالوا و ناروت هلکعا نیبعت یلا و هن وزف یناروت هل ودلا

 ۰ ردراشغا تموکح هدن وزف هنس رب یللا



۱ ِ ra 
 یار كنود 2 ةا اانا: یک ی

E یدلوا رم ید ید: 

 ر و رکن لاند رضانلا هفللخ هد(۵4۱)
 هرزک ذمتکلم هرکص ندنا «یدلبا الیتسا ی ع یا 1

 ؛ردشغلوا هرادا هلبلاسرا زالءاع ندنفالخ زکر

 (یسهصالخ كنخرات نوزف ندندالب جک قارع) ٠
 «یداندنکلاع یتلود نایاساس مالسالا لبق نوزف

 یرا هی تقالخ 2 دنا هع هللا یطر رگ ترمصح

 س

 هلاجد وا قاطالاب هنتیالومرمصب قرهنل وا منف داكا
 ۰ یدتل وانیبعت لماع هن وزفیراحریشک هدعب و هنع هللایطر

 ه_ةضارقنأ كنه وما تلود ندنتفالخ كالع ترضح

 نن هدب “یاده فیرعلاوا "قوک مشجن میر ردق

 ١ تامر دنر «ررح یلغوا كحاح یا زا ت ظرف ع

 . ۰ ثموکح هدن وزف بقاعتم ییرکیدکی رایسنرصت "هباتف

 ة رابدلیا

  هیهکمار هلئروص عاطفا هدننامز هیسابع تاود

 ٠ دیتشرلا نوره هرکض ندنطوقس كنهکمارب ۰یدلریو
 روصنم هلودلارنف  ندندافحا یار دز نن رح ندندناح

 یکلیلاو بولوا رومآم هنکلیلاو یتبالو نورق یفوک
 «راتشادوادشه هنس کیا نهرگب



 ۳" تانک یخکیا

 نیدلارفظم یسهداز ردارب كنالسرا لزق لوتقم هدهرنص

 یثادنرفو ندفرظر بوغج هلرکسع ناولمب ن كزا

 نکیا ریشلاچ هالبتسا یب هیق ولس الاغ ندفرط رکید غلتف

 بولغ وش راق هرکسعییدلیا قوس ثالرغط ناطلس جانا

 ,A ندلاءالع هاشءزراوخو رارف هدلاح یعیدل وا

 باترت هرکس هوق وب ر شاکت ۰یدلیا دادپمسا

 هدن رق لرکنع وش .كتودبا قوس هنب رز والرفط ناطلسو

 و هلن ترشع مز رب هدنسیلاوح یر لرفط ناطلس

 هلیربئأت كنابمص هوشنو روخ برش هلرلورهداس اط

 فیک هدکدابا برقت رکسع «یدا هدکعا روعش داسفا

 نعد هظحالمالب و زاوس هنا بوارصص ندنر هلیلاح

 نعد ینارکزرک یهدنلا ردنا رافلا یرغوط هنس ودرا

 كتل یکیدنب هدیتسمس لاح هلبنظ روهروا هنرکسع

 رلفاربط بولیش تا هدکدنیا هلاوحو بر هنشاب

 لا داتقا جد یمودنک و ناطلع هلا ناق هدنرز وا

 كشکبت بوسک یتشاب هلتراشا كحاننا ۰یدلوا نالذخ

 سصانلا هفرلخ یع وطعءرس شکت ۵۹۰(۰) رایدروت وک هلناب

 رات هددادغب هلا كن هةل یدردنوک ههالا ندل

 ۰ رلیدلیا

 قاع دالب راسو ناهفصا و نادم هرکص ندنو



 را لزق و ذحاه وا هرکص ن

 رخ اکب ندرندا باکترا تنایخ هلو هدنقح یزتمت

 3 6 الم یک هدا تناهاهدن رفح و ییکح هد «زواک

 3 داو مخ تف یدنک یمن رب ره راو

 لج همش ندکمربک هنلا ینتردن و كلا نکرولب مج ح

 یتزو كنال سرا لزق .رایدل وا ترطءو فاك

 . یرینادجو یوزراو بلق روضح ولردره هګدروک

 .یدنا رو هل وا وج
 ود ۰ لدتا تاکترا هک یدا تئاد هوشد

 هدنراب هلع ءان ۰ رایدتا بئاغ ین وح وا ندنرلبارطضا

 3۳0 الرا لزق لا دةع امر ةرکاذم
 لا هطساو یرلکدلیا ككرادت توردشالرارف ییسهلازا

 . «یذنل وامادعا نالسرا لزق نکرو وا هدناوخ هناح الل

 ١ ۵۸۷(۰)یدم هل وا فا و دیک هل. هنغند) وا ےک ىلتاقو

 هیقوحس ءارما نانلو هدقارع بقاعتم ییهثداح وش

 هداما هدبحاص هم ییموکح و هلازا "ییلالتخا كکلام
 ی جا ندا یلرغظناطل ر دیا یتا افنا نوح ا

 ءرايدتا سالخا وک دنعخ

 اا ف كنشولخ .یکیا وبشا ناطاس
 یکیدلیا مایق هبالبتسا یکل اع ءازجا نالوا شمع هن رللا



 ۳۲۰ ۱ ۱ باتک یصکیا ۱

 نالمرا لزق هدنساتا رارفو .رلیدمهلوا قفوم هد هسذآ

 ید تا راتسا یدالب صعب هلز واحت یتعاطا د ودح

 .یدزن-وک زوب هراح هدرلارا هلا لرغط ناطلسو

 هدننیب نالس را لزق هلا لرغط ناطلس هد ( ۵۸۳ )

 ندنغیدلتوط هب هقاضم نالسرا لزق بو الراب رله راح

 ۰ یدلیا دادّیسا ندهسابع ی رج

 هلرکسع هنالسرا لزق ندنفالخ بناح هد (۵۸۶)

 هدنهلاوح نادمه هب واعم رک اع فول وا کب واعم

 هل رل هد رک رس كلرکسع ومزهنءنکر دنا برج هلا لرفط ناطلبم

 ریسا هلیادبع ندلا لالج زو نالوا شویلاسهر

 ۰ ید) وا
 لرل هل ماعم یکیدزتسوک هدنرلقح اما تالرغط ناطلس

 هلعلخ كنس ودنک ۰یدنا هدقم را دک دا ۳ ؤس

 هرید رد الرارو یسالحا هتنطلس ررس كنرلسرا لزق

 :یدلیا نابرج هدهراحت هدلو و هلا نالسرا لزف

 هدکدلیاهجوت هتنطلس زک ولنا راهفا لاک هسیا لز

 نالسرا لزف .رایدلیا صبف یلرغط ناطلس 2:4 اما

 رغ ناطق سولح هتلر مد لوض وا

 5۸(۰( یدرب ویدا دن هعلف هدنادمش

 باکترا :یتصن .نارفک وچ مدنفح یراتم لو اا



  TNEبوم ۱ ی 2 0

 ردنا تافو رد ۸ و )۷1( هلا راشم ناطلس

 یلغ وا لک دلیا و لرعط ثالء ىلع وا هد رب

 ی دا لاو هد هناح؛ رذا و ناهفصا و یکیانا ناول ۰ ۱

 ناول  (o ۸۲)نالسرا لزفیردار ردا تافو هد

 یدنل وا نعت هد رب ناعحم ۰

 داقتعا 4 ىل: نیدلا ریهظ مالسالا میش تالرفط ناطلس

e ییدلاریهظ ر ےل صم ره ۰یدنا راو ا هح و و 

 هدن_-ه.ع ن دلا ریهظ | رم الا نمد ه ید شا ذاا صاح

 یدصف وس هدنملع ناطلس تباقز نالوا نابام

 یر یراک دنا دانا هن رادتفا | ها «یدل وا م زات هسه

 هکعا كيرحت هلا هیفخ ثارباخم یحانا غلتق یسیلاو

 *یدایادن هعلق هدنادمش ییسیضعب و مادعا ییسیضع)

 یغلانف دن م ضع) گن هل ود) |هااع دم هرکصندن و ۱

 نازل وا دنتسم هقشح و لیلدهنوکرب جم بودا راب سا

 هم دعم رب هنلا وژ ثانل ود یا مادعا یهلاراشم لار ےس

 ی راس نال وا 21۳ص تانک" كناها وخ رخ بودا لیکشت

 : هل وک ندنوک تهوصخ یکءدنهلع ۰ یدل وا باقنم هن وادع

 رایدرد-ثالرارف یتسهداما و ۴ كه اشزایلس سوب



r 3 
 :یدا راح یمدیج آوا نا را د

 كنسهطباط نسح نکیشل وا قفومهنطب رو طب كکلام

 یرلتعفنم*یدایاكنامما ندیاهدافتسا هد هقیاس رادار

SSمایق هک رب ییرایصعب ندننطاس نادناح  

 نادمش هلرکیسع یکیدلیا عج دم كالم ندنادناخ ۰ رلیدلیا

 هلا مایف هب هعفادم نالدسرا ناطاس .یدرو هنرزوا

 ,هاتسز وح ا دمع كالم هده راح ندیآ ناب رج هدن رانا

 . یدلیارارف هنسیلاوحیر جاننا ندلازع ندنساقفرو

 لا هیطحم تیمج یسیلاها ناتسحرک هد (۵9۸)

 ی هیمالسا ثلاع هلز وام ییدودح نا! رذا و نارا

 هدکلرب هلزکدلیا هلا راشم ناطلس ۰ رایدرلشاب هرامضا

 ناک ا هلا 75 به ها > رک و با ڪتا ۵ فاک رک ابیع

 « ردشعا باز > یراهرومج

 هل عاما و ا توو لک هاش

 یراذ دا وا شعا لب ER لا وح وا كەد آلم نال

 هز وام ندح راخ بولا منا ماكا تاقتاق یرلهعلف

 و شا لکا نایت یلردر ۵ یعح هل وا عنام ۱

 ام وا شف وما ها یار يمرر میش كنس هفلاس كولم

 رانا يترا يصعب ب لرل هعلق و نالس را ناطاس «یدرشم

 .._ .. ىدا بیرخ و



 ۱ كرد راظنا د کیل تاکر رح
 e هدنعالبشف هواس یشیف " هدنع)لیاب

 Kc .ردشعا تافو هدنس هنس

 ۱ ی ر رس هدنادمش ءاشناعلصهدنناق و لدغ ناطلس

 ٠ | ب لرفط نب نالا بفاعتم یتسولجو ۰یندلبا سولج

 ۱ .. «یدتا تصن دهع لو یهاشکلع ی دع ناطلم

 . روما 2 د رولو ا هتل عی ملات وا

 ۱ رو طب و لاتا هیرطو 2 لر مازتلا یتلود

 ۱ ۰یدتا ر اتحا تعارف ندمادفا هکلاع

 ی هسه ندنسودن وی اما و ناکرا

 انا,« یدزالشاب هکعرتس وکز و لالتخا فرطفرط هدکلام

 ر تاذلطخ ا هلتمجا رم هنتس ودك قافتالا سرو

  قلرازالد ولر ڌر ییددر ره هد هسا رای دل وب هد هناها وخ

 كناذ مانجا ندارهارب اکآ ۰ یدارپ و یدیا ریکلد "هلی
 . علج تهاش-ناعلس«تروشع سا نانل وا دفع هل تاب ر

 ۲ هدتشلاعادر, هللا کش ندعلخ هد هدا یدردشالدرارق

  طیرت هوارق هرن اهب هظفاح تخ ندنراکد ر وک« ر وذ

(e) Eژدلاق يدنا ریس نا دیه هدنلاو الا عب ای دت - 

 ۳ فا ناطلحو ۰ یدنلا هب هظفاحم تحت بولپ
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 ۳۳۱ باتک یعفیا

 نالسرا نانل و س وب هدار وا رک هتنرکت نداروا و

  دنکر ادت كنهرح مزاول حارخالاب ندسسیح یلرفطی

 هلاهرمصاحتم یدادغب هدهرص وا دم ناطاس «یدالشاب

 یاده دکل ر هلا هاشنایلس لزکدلپاكانا ۰ یدالوغشم

 شست م ییسایص دادن لا نيزك یر
 «یدتا هجوت هنادنهو تکرح هلرکسع الل بوغارب

 ندنفیدلرق سج نکردبا رورم ندنرزوا رهن رکسع

 نکند رسج .راید_کود هبوص رلنالوا هدنرزوا رسج
 هب یدل و عوف و اضف هسفو "یدلرف یمهلرس هعرنص

 وارد و هشالت یرکسع هداحوش بویمالکا هسوک یتفیدل وا
 تفاتک هسا زی كن دےک *یدروشود هءاهوا وارد

 *یداروبم هروک ییهسیک هسیک ندنفیدل وا هدنجما ریظع

 هدنتلا یرلقابا كرایوق رلفیعط «یدشراق هنبررب رکسع

 «یدبا رویجاق هفرطر نالوا یداقعا هشابط بولاق

 توعج ندرهش لاها هلیسعا سکع هدادغب 4 داح وتش

 هدار وا بویمهروتوک كن رکسع ندا رارف ادو ناطلس

 كشالتو ناطلس « رلیدتا مانتغاو اب ییرللام یرافدفارب

 ییرکسع ها ارجا یت ریغ و مادقا وا ردره نوجمایمهلا زا

 ۰ یدتا تعزع هنادمش بو الب وط

 قدرا یسودنکو رارف یساصخ هدنن رقت هنادمش

۲۱ 



EE ۳ دو یا ین تو یه ت هد e یهود را اف E 

A e 
 ا 2ا زا نعم اغ ییرکدنا قافتا نوح دصق ۇش

 اا یسهجوز كها ناعلسو یس ةر دم كس ودنک

 هاش یبهروزع تیفکو ا هلبا هظسا ووشو طیسوت ینوتاخ
 یدنکندنشدلوا بهاذ-هیه و ندنو هاش ۰یدانا رابخا

 اردن زام بوقج ندنادمه افخو اللا دکل هلیضا و
 یرکسعرار هلیسا وا میاشیتبوبیغ كهاش ۰ ردشغا رارف

 یدل وا هنارمآ + رلیدلنا اغ ییارس ویتنوکح را ود یراق اط
 ندهدام لتصا كنه تیک ج . ر دلاق تورتئاش ود

 «رایدل وا روحت هاتخا ندنرلشالت اؤر ۰یدیغوب یربخ
 رح وهدا دج ناطلس ۰ ید وف رلتهاف هددط روا

 و کف ریش زارکت و مزه هادمه لاحرت :لقتلا

 قدر و یدیا سولج ۰ )۵۵۱( ۰ ۱

 ریهظ و نیعم هنسودنک هرکضتدکدنا رارف هاش ناهلس

 دنا هدافتسا ندراذکو تشک هد ور هده وا .یدعهلو ۰

 فرط ۰یدلیا اصلا هب ههیلخ و تم نع هدادغب هدهج یکیدم

 ندقدنل وا هدعاسن هلاکا تلتنط- تاوداو تابماندتفالخ
 اما راس هلزکدلبا گنانآو تعط هزبربت نددادغب هرکض
 وذزا یکیدلیا راد تورهوک تمیاتع هسودنک د

 هلص وم ءاش نایلس : یدرب ویدا مایق هنهلع دم ناطلس ها



 ۳۱۹ باتک یصکیا

 نوش واص هفرطر یر ره کل ران الا هیطع هددسدا شعا

 عياش یربخ یفیدلوا هرزوا كمك هنیرارزوا هاش نایلس

Eهل وا رادم هن راضحا د دج رکسع هد در ناطلس  

 ییسودنک اسورو اما ىکەدنناي «یدا ش )او ددا قح

 "هيلا راشم ناطلس «رایدتا رارف هدن وام بوغارب

 تکرح يضوط هناهفصا ندنادمش هدکلرب هلیصاوخ

 رازغ رم هلا هیلک رکاسع هاش نایلسهرکصذوک ج وا یدلیا

 راعاطنال ول توام هرړګ ناطلس بول وا لصاو هادهش

 را: ظطع وناش هاش نايل. ریدلیا عابنا دهاش ناعلس لاج رد

 ۵48(۰) یدلو لوص و هتنطلس ماکت

 لئاز یبه لعءا وم و لیا ھه د صوم هاش نایلس

 زو هداحرب ناسک ها. و رطاخ هدهرص وا ن کش كلوا

 تموکح نشن دنسم هءلا راشم 1 ید ود هنسکع مابورسوک

 ندلارخفو بجاح ریما یتاذ مان هاشم زراوخ هدقدل وا

 ندلارفظم تل ود ءا صا هد درا ی دار | ب صڈ رزوی یش

 یترازو كبح وا ندلاسو تباجح كنورا بلا

 وشراق هب | را ا ناعلس و یدل وا لیصاح ید یقاها

 .زرا وخ ید زس وک تعفا و٥ ھڪ ور ید رابط ندنهددمهروط

 ل_هاهزایلس هدک دار ۱ راسا یءهفاومو تلط وش هاشم



Ans 

 % ربعلا تار ۳۷۸

  هزکص ندقدلوا ریذت روص قافتاوشو +رلیدلیا قافتا
 لاسرا صوص دصاق ًایفخ یرهنوط مرح تیاغب یشیا
 ۰ ریدتا بلج یدو ندمڅ ناطاسنانلوب هدناتسزوخو

 علخ هلبا ضبق تغب کلن هاش مک دم رفع و
 ) ۵6۷ ) یدلدبا سالجا هتعوکح و رس ډګ ناطاس و

 لاوحا هدقدل وا تعوکح ریس سلاح د ناطلص
 سنون دڅو رادناح یکنز نالوا ریشم هلا هبسانم ريغ

 یرلنو وروصت ییراهلازا كناس ور ضعب راسو كیصاخ و
 كن هروک ذم یاسر نکردا قاطتتسا هللا بلج هام
 هدنروغا هظفاح ینارادفرط و عابنا عقجم هدنج راخ یارمم

 یمهلج ندنفردنل وا سح یرلفدل واشغل مضاح هغل راک ادف

 ةع صاخما یرلع وطقءرس و مادعا هد ورد یاره

 ۰ رلیدلغاط یسیه ةلغغل وا الا هنن ورد

 هلا زکدلیا دانا نانلو یمیلا و ناهفصا هلماعموس

 هدفدل وا یرلع وعس*كلرفنس قا ندلاءرصنیسیلا و .هغا ره

 نانلوب هدناحنز كناطلس و نایصع یاول شن هدیسیکیا
 نایاس ۰ رلیدلیا مایق نوجا سالجا یهاسش ناهس یسیع
 «یدنل وا باح هلص وصحم دصاق هاش

 ینیدلا نداسّور یکیدلیا هردانصم ,ثلرک دمع ناطلم

 اطعا و عیزوت هزکسع یتیدوجوم كنهنیزخب رک « یدوقن



 ۳۷ باک یصکیا

 ومل ناطاس ليليا لولم هداف قب زط رو
 هدنرانک هلحذ هلا بلج هدادغب یسابع نالوا .هنتف یداپ

 ۰ یدردتا باص

 عج “ئ ین ررکسع هسا هازوت یقرنصشم ناتسز وخ او

 ۰ یدا هزز وا ماود هدیهم یییایسا هب راح هلا ناظا طو

 قالت هدنرازغزم نیکتارق لردك هلا هیفاک وق ناطل اس

 یسودنک و مزې یرکسعكن ها زو هب راحلاب هلنع وق و نیفرط

 ردش وامادعا و رانو دن ر وصح كناطلس بول وا را

([644) ۰ 

 هدنس»هض یبجر رهش یمهنس ( ۵4۷ ) دوقس.ناطس

 رب سد هانا دیه دوج ناطا نس ن هاشکلمهاکعا تافو

 .یدروط وا هتموکج

 .هیناسفن ظوظح نکل ۰ یدبا رداهب و ع حش كب هاشکلم

 ییسولح ندنفیدل وا مزالم هب یه ال و قوذو مداح ا

 هلبا فرص هنهافس ییدوحوم كال ود هنزخ بقاسعتم

 هلراع دن و قاس ور هداس یترشع و برط مز یکیدلیا حرط
 ظولنعت هلیط النا, كئابوخ یاب ا: فلج ندرعشک و القا
 ۰ ردشعا اعا یی هیسایس راکفا هدنگا هیاسقن

 .هح ورش لاو حا كهاشکلم تنطاس نایعاوفارشا ۰

 هدنعلخ هظح اللاب یتعاحو كج دنا قاعت هکلم ی



ARتر ما  

 ٠٠ نالیدا هیبئو بوتر ندنرافرط-فارشا راسو :یلواج
 عا ندنتافاضم ناد .توردشل رب هلت وق یدنک. ی رکسع

 ا را هام ا اک دوو ین هیچا
 هاا تیعج یک هدودرا وش «یدلک وشراق هلا ودرات وب

 ناطلتس «یدا,هدایز قوج ندنوق كد ومس, ناطلس

 ءا ا ناعلس ۰یدل وا فداصم هتشهد رکنسع یهدنفرط
 هنقرط :یزو هلسعابتا هب رانا لبق بول فا مدان ندنفلاخم

 بیقعت ین ید ساسبع یمیلاو یر ؛یدلکج یغوط
 هلا هاتشکلع و دمخ هازوب یفرصتم ناتسزوخ ۰یدلیا

 ڌي توی هدن ا۰ تأ رج ه هب راح ندنغیدلاق .زکلاب هدنادیم

 .ید روج ژوب یرغوط .هناهفصا باعتسالاب یهاشکلمو
 قا اج الو یغیدتیوط هانش ناعلص هرکبص ندن و

 یافعتساو تع نع هناطلس روضح هل عهالک ا یتقیدل وا

 ضطعب هرکص .یدیشفل وا لوبق یسافعتسا «یدلیا .روّصق
 ندنکیدلدآ نح هلتهحیربغ و هدقافنو تیاعسكنا رها

 .٠ زدشل دبا قالطا هرکص ندقدلاق سوبحم رلتف و قوچ
 !قدقدلغاطا هنوز وا خوشم هجا هدوق یم,رک انس

 ناو هظحاللاب یماحتنا تماخ و اما نانلوپ یر ر هرکص
 لزرع ندنلیرومآم سابع زکلایو شعا تلاخد ضرع رپ
 نکیشمالونس وک هذخآووم هدنفح یبیرب چه اهتک الاب هلی



 ۳۹۰ باتک یهکیا

 ارت بلا هاش راک ن ونیول الف مع نا
 هلرکسع هفیلخ هنرزوا فالتخا نّرسوکزو هدنرلارا

 مزهنم هلتروصت كلوديا برح هلدومسم ناطلس و تع نع

 دشارا هفیلخن .كولاواشء ناطلمی تبدل وا دیهش تاو

 «رد روک ذم هدنص وصح ثحص* یعباقو ندا. نایرج هی
 كا مابع یمیلاو یررضهس ناطلس هدنح رات (۵4۱)

 كلا راشم "یلاو بولوا كانبضغ ند_نالماعم ضعب

 دوعس ناطلس «یدلیا رامشا هدوعس ناطلس یتسەذخ أوم

 هنن رهش یر و تکرح ندناهفصا اهنج وتم هنسلاوح یر

 ضم لابقتسالاب هر | هرثک یاباده سابع هدک دلیا برفت

 نداروا و فیطلت یمابع ناطلس ندنکیدلیاتعاطا و میظعت

 سابع هرکص ندنتع ع كناطلس «یدیشعا تع نع ةدادغب

 هلا كیرع یهاش ناهس یردارب كناطلسو تمن نارفک

 راسو هازو فرضتم ناتسزوخ بودا توعد هتفلاحم

 ناطلس هدکلرب یسهلج «یدلا هقافتا هرباد هدیارما

 سالجا یهاشکلماب و د ندنراهداز ردا رب هلیعلخ كد وعسم

 یعوعس لدوعس ناطلس تیفک .«رایدردشالرارف یکعا

 هدفدرا و هناولح نددادغب هلا عج یک هدفد) وا

 نامز را وهیتمص» ندنفیدل وا عنام هه راح اتش تدش
 ریما هد رام مس و «یدلیا تدوع هدادغب و قیلعت هنلادتعا



 ٤ نح ۱ ۳

 هام هليا دوج ناطلس رارکت دوعس ناطلس ًاداقعا

 «یدلیا مایق

 رارف یروط هروند بولوا بولغم هده عفدوب
 "ناطلسو تسدرد هلب را هطسا ورانال وا رومآمهسقعت نکردیا
 دوج ناطلس .یدنلوا راضحا هنروتضح لدو

 هدنتح و اسک اتعلخ هملاراشم هلرظن فرص ندهذخ أوم
 هدهناهاشتروصر ییذکسم و شعا :ارجا تیامرو تمرح

 یتشایتشاو لاوما نانلوا اع هددّماس ةبراحم هليا نییعت

 . ردشم رب و هدوعسع ناطلس بوردن الی وط
 هلاوسن ترشاعم ینتاقوا یرلهرکص دوج ناطلس

 ۰ یدلیا مالا هفلابم هههافسو قوذ هلا رصح

 اب ره ەدن رات ( ٥۴ ) تولک لاخ ةنسهبعبط یاوق و

 .یدتا تافو

 دنع هاشکلم ندم نب لرغط هدننافو كلا راشم

 هدانناو دوعسم ناطلس یردارب «ردشل وا تدوکح نیشن

 هدنرلن ردا فاصع مزاول و تالتخا تات جن هن

 ناطلس اضم ؛لرغط ناطلس تین .یدل وبعوق و راه راح

 عا اردو هنس هن )0( ۰یدیآ روهدیا هبلغ دوعسم

 تافو هد هموقم نس لرغط ناطلس «یدلیا نایرج هبوب

 ۰یدروط وا هتموکح ربرس دوهم ناطلس هاکعا



 ۳۱۳ انک یجل

 هنس هم )41( و .یس هی راب عیاقو كنالمرا تملا ,

 یاو وطلب رب سس كهاشکلم یلغ وا هلیافو و

 تافو هد(4۸۵) .هل يس هب رات عباقو هدكنا و یکیدلیا

 یردار هد(44۸)و كفرابکرب ناطلس یلغ وا هنرب ردنا

 هلدجح ناطلس ,ن دوم ناطلس هد(۵۱۱) هل رج ناطلس

 یلع ارب هلیر هیحرات عیاقو یراکدلیا سولج هلن روصن
 رک هدارو هلغل وا ح ردنم هدنص وصح ثح* بیا

 ردوو موزا
 یربعا ناسارخ و ,ینیع هدنسولج لدوج ناطلس

 هد هب راحت نالوپعوقو هدنرنب هلنا ضاتعا رکس ناطاس

 هدنرلارا ,هرکص ندقفدلوا مزمهو تولف دوج ناطلس

 نینس هبلغ رص“ ناطلس نك "«یدل وا دقعتم . هطاصم

 هدنل التتسادب كنا یم كوي رب كن هیق وس تلاع ءرکص

 قارعو ناهفصا یتموکج راد كدوج .ناطاس . هلغلاق

 ؛ ردشلاق ترابع ندنکلاع برع یتا عو مچ

 نطاسیردا زی. هللا راشم ناطمل ب هدننهنس (9۱6)

 هدنسیلا و نادم كردا روهظ فالتخا هدننب .دوعسم

 هنیبیلا وح ناحبرچ امزهنو د وعسمپ نابطلدم ۰ رایدلیا هبراخم

 رخ كیا یفنوچ كنهقملس اما ج( ده «یدکچ
 کورو مالا تیغ دوم .ناطلس,بوخا ر لبا رک



  Eریا از  Eاهنسا ۱

 ردشغا عاطفاو هیجوت یتیرهش دزب (>) 0

 ) (یلود هیفوحس هدمح قارعو ناهفصا .

1 (94 2 EF) 

 تفالخ قدي رات عباقو نالوا لباق ربغ یلیلح و قلعتم
 هردشآ زاب هدننحه* ناسارح و هدنلصف هتسابع

 ناظلس تل رفط؛ناطلس یمسوم كناملا راشم تل ود

 یه را نالودشغوف و هلا یوئزغ دوعتس و دوم
 یهیق ولس تا ود هلنا:طبض یناسارحت هدنخرات (4۳۴4)و

 ودش وا لیصفت هدننع*ناسا رخ یکیدلبا سست ةلهجون .

 هاش ندناسارخ دالب رد هتفو یکیدلیا طبض یناهفصا
 هدنشسهنسس (45۳) ۰یدیمعا ذاا زکر م یییرهش خاب

 یدردلاق هبا ر وا یتم وکح م هلا طیص ا ۰ 11

e بوډا تاقو هبلاراشم ناطلس ن 

 تلل هم  iفدا 9 یسهداززدارب



 MN باتک یکی

 )یھ کیت هن وک اک ید هدناهفصا )

(tér - ۳۹۸ ( 

 ۰ یدبآ ردتعم ربع هروا "هرادا و ريغ ص هل و د) | دو

 هرادا ییموکح هلن روص تدانص و نوتاح ۵ لمس یسهدلا و

 یشادنرف عاطقا هج ور ییسالا وح ناهفصا هد )۳4۸( و

 .ردشعا اطعا هموک اک ن دمع ن هلودلاءالع رفعج وا

 طبض یاهفصایو زغدوحمناطلس هدنمهنس (4۲۰)

 ۰ یدابا تعاطا ههبلاراشم ناطلس هل ودلاءالع هلکعا

 ۰ یدتسا منا هدنتعوکح ناهفصا ی هلودلا ءالع «ناطلسو

 كنه ودلا ءالع ردق هنس هنس ) ؟۲۲ ) ند ) 4۷۱ (

 هلی زایهدننصه+ نیکتکبس لا یعیاق و ندیانایرج هلبا ران ونزغ
 ۰ ردقح

 و قلاراوا و عر رذ# مدرک هک هن ( 4 (

 ۰ یدیشلا هنن راطبض دب یراردارب ا كناهفضصاو

 نالوبعوقو رانو داک ود تم وصح هنن رلا را هلی را زدارب

 یتاهفصا هلرکسع لرفطناطاس یتوصسهنرروا یراکیرحت



 E ا ۳۱۰

 E يد ڪج ا ندن دالب ريكو هل ودلاداع

 هالبتسا هشدلوا دعاسم ناکما و اب یرالحم

 مع قارعو سراف هرخالاب «یدلا روهدبا اشتعا و ماود
 هدنس هنس (۳۲۷ ) ردا ,طبض یتیرالح ژکا كندالب

 الیتما یتاهفصاو لاسرا هلرکسع یی هلودلا نکر یردارب

 ۰ یدلیا
 هلودلانکر هنیرب ردیا تافو هلودلاداعهد (۳۳۸)

 تموکح نیشن. دن هدزارنش یسودنکو شلوا مق

 «یدبا شرب و ه هلودلا دضع یلغوا یناهنصا بول وا

 یو ی هلودلا دضع هدنس هنس( ۳٣١ ) هلودلا نکر

 راس كمح قارعو ینتبالو ناهنصا هلبا نییعت دهع
 دضع تودبا اطعا ههلودلا دۇم یلغوا رکید ینیدالب

 زا ریش هلودلا رخف یشادنرف هدکدلیا طبض قاع هلودلا

 هلرکسع هلودلادضع هد (۹>۳ ) "نکیشلا هنلا یینموکح

 ناهفصا و یردا ربرکید هنن رب هلبادرط یی هل ودل ارخف و تم زع
 .رخفو شا هماقا هنتعوکح زا ریش ی هلودلا دو. یسیلاو

 ؛ ردشلا طض یتاهفصا لردیک هلودلا
 یدییدالب راس كمع قاع هرکصندنو هل ودلارخف

 هد (۳۸۷) كردبا ذاا رز ویهدابع نب بحاص و الیثسا

 "یدکچ هنر تسر هلودلادج یلغوا یتج هافو عوقو



 ۳۰۹ ۱ باتک یصدیا

 ماوذ :هطابضنا هرکضندنا وض و فج رکن وتی دل ودلا دارع
 هن الیتسا ینانیفصا زکسع هرکصفدک درب و ماظتا هنر ومالنا

 بدل وا رس ینالاوح ناهفصا قلارا وا ۰یدابا مایق

 لعوا هاب اتوقات نا «وربرارص ؟ودهع كوادر هرژ وا

 عوق و هدنندب نیفّرط + رلیدبا هدناهفصا هلرکسع ید مسار

 هاف مد ر هده رص یعبد وا چ رح هربا نالو

 , الاسا یتاهفصا هلا هزاع هت ووا ن هل وذلاداع و تاقو

 کس ولتنک یزیکعم و یشادنرف جواد رم هد هسا یدلیا

 نانهفصا ندنکیدتشیا ییفید رافچ هلوب یضوط هناهفصا هلا

 + (۳۷۲۰ ) یدتا تم ع دنسل اوج

 نکیا هدماج ر هدنادهفضا جواد رم هد (۳۲۳)

 وشال را سه ندکارتا رک اسف نال واریکلد ندنشودنک

 هننرزاوآناهفصاهلرکسع هل ودلاداع هدلاح یغید) وا شعا

 ۰ یدزب و "یدنا رلیتعا ییاههصاو + ید روب

 ا کی و ی هدناهفصا )

{FAN FY) 
 ها ردبا ماود را 4 راق هدنشارا نیفرط هرکضنادن و



 ۱ كوي نرروصح هرایدلیاددشتیبه راحو هعفا دم هل ر اشا و
 ` کا مو بوتج ندرهش .باتع ۰ یدلتوط هب هقناضم

 ۲۰ ا ود روک تهازب یلاهل_:یدروک سان
 .جزاوخ ه,دیدش هعفادم یرلکدتسوک بوتجچ هلینسایر
 یزرغوط دنسلاوح زاوهآ ندنزلفدمهروط وراق

 ۱ ۰ رب دلکچ
 روهج هدنتفالخیانما لروصنم و هدنسهنش (۱۳۸)

 تلود«یذلیا حورخ ةدنسيلا وح ,ناهفصاىلجحلا را ممن
 ه راحل دیک لرکع» یلعاع یکه دنسیلاوج یو كنةيسابع

 ۰ ردٌشعا هبلغو
 راقص ىب یسیلاوح ناهفصا ةدنشدنس (۲۳۱)

 كالا نس ناکام هدنرخت را (۳۱,۰ )۰۰ یدیشعا التتسا

 ۰یدتنا طی یملیذ رافتا ندن اعصا

 دا كرافسا هلیبس هبلغ كحوادرم هد (۳۱۹)

 یاهفصا ج وادم ندنغیدل وا لوتع یمودنک و مزهنم
 ۱۲ یا یونس ايجار ءردنعلا هفلغ و التسا
  امدتسا یساطعا هتناعض "هدهع كنامفصا هلبا عوطقلدب

 نوا 3 ن فلیلاو نتمتمزک ثقا ود,هنیدخ, :یدلپ
 ِ :۰یدیشغا رومأم هعج یتجارخ هلرکسع رفن كم

 ۴ ناق ضتاعت لتام هنس هیجان ,جرک ندنفرط جواد رم



 ۳۰۷ باتک مکا

 یعقوم كنکاسم وا ۰ ریدلیا اشنا نکاس» ضعب هدنراوج

 ها راعدق نطو رایدوم «یدریو ترهش وید هدوم

 یکی یدلوا بارخ هروک ذم ةبصق هرکصندفدنل وا هداما

 ندنس هقاس تیروی هدیسهیصف ی هلا نامز بالقنا

 یرهرکص «یدیشلوا لزنتم هنسهجرد 4 رفر و طقاس

 هنرکسع كنکولم نایاساس یعفوم كنسهبصق هد وې

 تیرو م تاک هدکدک تدم رب قره وا ذاا. هاکو درا

 ۰ ردشاک هد وجو یروهشم رهش ناهفصا و شا
 دنع هلا یطر رعترمضح یسیلاوح و رهش ناهفصا

 )۹ ) دیاود یلعو (۱ ) هدنتفالخ نامز لنمدنفا

 هل ادبع ن ةلدبع ندمارکر انصنا و باعصا هدیه ره نس

 تئاس بونلوا جن هلب رات ات كن راترمضح ناشع ن

 یهدناهنصا كباس. ۰ یدنلوا نییعت لماع هاروا عرفان
 « ردشل وا دنع ردق هنسهنس یح (۳۵ ) كترضه ییرومأم

 هرز وا بلترت یرلعما كرالماع نانلوا نیسیعت هرکصدن وب

 ۰ ردلکد ط وبضصم

 ندنسیلاوح یر یسهشاط حراوخ هدنسهنس ( ۱۸])

 باتع:دخ رات وا. ۰ رلیدلبا هرصاح یناهفص هرکصذ دک دلکج

 دادتمایا جاق ر ءرصاحت ۰یدا لماع هدناهفصا اقرو ن

 ۳ راف وا ندجراخ حراوخو ند ږزوا روس یلاها بودبا



 0 ا تار

 ۲ تال یابا كزمدنفا هنع هللا ىطر رع ترمضح

 نرقم ن ناععن و یرع_شالا یموم وا ندمارک تایصصا

 ثحابمیتاح وتف تیفک -ردشفلا هلی راتفرعم امنع ہللا یضر
 .یدنل وا رک ذ هدنسهص وصخ

 طبر هشالو هرصب هگدنل وا جن هروک دم دالب

 رالءاع نالیردنوک ندنرافرط یرلیلا و هرصب ۰ ردشلدیا
 ید هدنامز یتلود هبمایب «یدارونلق هرادا هلن رلتف رعم

 هد هرادوا یرل هرکص كردبا نابرج هرادا هلتروص و

 ناب ییسبه هديا هلفلوا شّعا لکشت راتموکح د

 ۱ ۰ ردقح هل وا

 یک رات ناهفصا ندندالب مت قارع

 (۳۷۷ رب ۳۱ )

 ان هدننامز لاصص ندنکولم نایدادشب یسهدلب ناهفصا

 بودا روهظ ندناهفصا لا هواک یریمد و یتفیدنل وا

 ياصض هبا عجچ قلخ هنلا ارباب نالنہد ینایواک شفرد
 ه هج ردر هد هسا روک ذم هدراګ رات ضعب یکیدلیا هلا زا

 ی لرمصن تع ًارظن هتاور قج هنلوا دع 2 ردق

 ینعقرپ تقو یفیدراقح ندن_سالاوح نیطسلف یلسارمما

 . یسهبصق ی رنو «یدیشعا ناکسا هدنسیلاوح ناهفصا



 هداهرف ۰ رونل و راق تف وره هدنزز وا «ردهدانزندعارذ

 باج كنرهشیر دنوامدهوک ۰ردو لبج نانل وا تبسن
 حرف یللا یمهورذ هلغل وا عفنم كس ۰ردهدنسیقمش

 ناغماد و ماط ب ویر یغاط هوکز وريف «رون روک ندلح

 كە وك < ودى قارطا هل دن تارا ات ربط و

 «ردلکد لصتم هعاط رب بول وا هدنسلا و نا

 ؛دوردیفس «(دوردنز یسهروهشم راها كم قارع

 دوردنز هردر وص دورهب * دوروحاخ * دورهاش

 «ودیا نایرج هن راف رط ناهفصا بوقچ ندرلغاط كرز رل
 راهنا صعب بوقح ندلسح نالتد قە راب شب دور دیفس

 دورهاش ۰ رولیک و د هرزخ رح«دنالبک هرکصندکدشل رب هلا

 - هیحان نی.راط هلبا رور یتولا بوفچ ندنلابج نب وزق
 دنوامد دوروخاخ رول وا تصنم هن رېن دوردیفس هدنس

 هراد.ءش قوج و ردبا نایرج هلو یر بوةچ ندنغاط

 «رردا یس یضارا فرط فرط هلرهبعشو :رولیرا

 رهداو ن وزو توخ ندعاط نالتد زیکا هلا د ورهب

 ۰ راقا هنسرلاوح

 كرف "هرساکا مالالا لبق یدالن من قاع

 كننارضح ندشار یافلخ «یدا دود عم ندندالب

 یرالم ژکا ۰یدنلوا حق ها جردن هدننام زیرا
۲۰ 



£ 

 : ۳5 دن راعاردق هب هچجردرب ندلارخف كم هدننامز ناخ

 ۰ یدلیا
 هاش .یدا هبصق كحوکر یردقم نا

 .ردشغا بسک تماسحو تیرو هدننامز بساط

 E E ۰ردفطایساوهو باو رشک ی را هاب

 تنج یسیداو ناتسهوک فورعم هلکعد ناریعم عقاو
 یرلعدعم هلسل وا یواح یتفاطل هددحرد كحملءد اند

 ی او وضو و
 هقیفد شب یمرکی هجرد یکیا یللا یرهش نب وزف

 "هدلیرپ عقاو هدنضع هجرد ید زوواو لوط
 «ردربثک یضایرو هایمو فیطل یماوه .ردهرومشم

 ۰ ردن دنسهر وهشم عالق كہع قارع یس هعلق تولآ

 بسکو روهظ هداروا یتعوکح هدحالم هداظسو نورف
 لیصفت هد وش یمهیح رات عیاقو ٠ ردشعا رابتشا

 . ردعج هنل وا
 قام ید یرارهش دن وامد «ناتسدرا ؛ناشاک ۵

 ۰ ردد ودعم ندرل رهش یکهدنتکلء مگ

 یرهجولشا تاجا نالوا هدهروکذع تکلع

 نالند نال كعهوک "هوکزوریف دنوامدهوک «زنلا هوک
 كي ترد یافتراردغاط كمك ورب زتلا وک ۰ ردرلغاط



 یسیلاوح ناز ندنماسقا ۰ ردد ودع هلىدالب یدو

 هدفرش نوزق ؛هدونج یررهث ناهفصا و رها "هدلاعش

 تکلغ هداطسو نورف «زدعفاو هدطسو نادم

 نا اا ناھا اضع یکاملازاد كنروک ذم

 ء رایدلبا داتا كللارادینارهط یرلهاش ناربا یراهرکص

 شا زو رذق هدر نددور دیفس یلوط كمع قا
 یسماوه .:ردڪ رو زو ردف هناتسز وخ ندنالیک یطضض و

 ۰ ردفءطل و لدتعو

 ؛وح رد )1 ۱ ی رهش ناهفصا ندنسهر وشە دال

 قعاو هدص ی هقنفد ۳۹ ؛هحرد ۳۲۳۲ و لوط هعفد 33

 یهاکودرا كنرکسع هرساک ا ۰ ردعقا و هدئسا را رلغاط

 «یدا شمر و ترهش هلیما ناهابس نوا یعددا وا

 هلو یعامرا دوردز ۰ رايد د ناهفصا هلا بدرعت راد ع

 صعب روک ذم ر رگ ندن رانک رهش بواک ندنناح

 قوچ یرهویم .راقا هننورد رهش بولیربآ هدیماسقا

 ۰ ردلزوک یرهچمل و

 لوط هجرد ج وایللا یرهش"یر ندهروک ذه دالب
 هدابرب عقاو ه دنرص ی هعرف د زو وا “هح رد لب زو واو

 نازاغ ۰ یدل وا بارخ هدنرا موه هراراتا .یدا هدو



 . ینیدلوا حورح ندنر ترد نوا نیدلاماسعص

 ۱ ندنفدلوا لوتتم هل ردغ دلا باهم ندنساعصخ هدلاح
 ۱۳۱ لافتا ماج نزا نارا هاش یراوجد كنفرط 2

 رج ندا قق ی راقدا وا لناق هک احاب ینیفرط ناخ نازاع

 یتموکحناتسراب وردتا ما دعا Rt ینیدلا باهش هلکی

 e هج و همس ندلانع ریما ى د ندلا

( 46+ 0 

 یا
 هلیسایفار < یتکبلع م ۶ قا ندسرف دال

 ردەدنناي gE عیاق و

 ۳79 ید لح ےاقا ا )ی قاع )

 قآ ع.هعطق نالن د(رهشنارب ,۱) ,هدن رلباتک ایفاّرغج یکسا 1

 e نږ یقبدلوا ل: ه رع قاع ۰ رد تو 9

E 0ناتسزوخ اوت برج  

 E لام «سرافو نامسارح *و زافم اهن نازو



 ۳۰۱ باتک یجکیا

 هست ندنادمه تیالو هلنعاحو تدش ندلازع «یدیا

 تولاهنفصت تسد رد هع قاع ندناهفصا دودحو

 یدلیا تلادع یاول رشف هدرا نالوا هددتسدرب ز

 تراسج هردغ هدنقح یرکید هسوک رب ج ندنسوقروق
 دالا نسح هد هلراررب ردار یکیاوش ۰ یدنا نمهدیآ

 لرکسع دوجوم هدنتلا یرایسایس یاول ردا جاتما و

 كنهاشداب نارا هلقهرا و هنرلهدار كب شع یرادقم

 ریدلیا لاصحتسا یساضرو ادا یتمدخره ید

 توف هدنسهنس ( ۵۹۲ ) هدیسیکیا كندلا نعو ندلاتلم
 . لاج یتم وکح ریغص نأتسرل ندندناح اخوت اےک هلغلوا

 هد هسا یدلدا هيجوت ههاش ندلاجات نب رضخ ندلا

 (1۵۳) كنرع نیدلاماسح ندنلسن دیشروخ نیدل|عاصش

 - ماسح هلا ندلالاج ةتفبو الل هلو هدنسهنس
 لتف یسیهو موجه هنرزوا یدالوا راس تلیلخ ندلا

 ۰یدلیا طب اباغت یریغص ناتسرل ردنا

 نردلا عاصش هنرزوا یسهنارادغ تاکرحو كکبرع

 نیدلا رو ی د ندلا ماصعص ندندالوا دیشروخ

 یییرناق كرللوتقم قافتالاب هللا هراس ءا رها دم نیدلانع و

 هتم وکح دنسم ندلاماصعص هلا درط يکبرع و مابق هاوعد

 ۰یدروط وآ



۱ E 
 هاش نایلسو هبلغ ههاشنایلس هلا طبض یناتسر دوعسم
 هزکص تدعر .یدلیا اصلا ه هفلخ هلبا رارف هدادغب
 رد هدفدل وا لخاد هسرف دالب ر هدادغب وکاله

 یکی دلیا لاصحا لردیکە ناي كنا اةوكنم دوعسم ندلا

 یارجا ناک اک هدناتسراو دورو هنناي كنوک اله هللا ما
 باکترا رلیتسالاب یدادغب وک اله .یدلبا تموکح

 دیهت ید هاش نايل هدن سەر مظع ردغ یکیدلیا

 تاقلعتم كهاش نایلس دوعسم ندلارد ندنهدل وا

 هلا هدعاسم هنساقلا وک الهو زا یتیوفع كنسهلام و

 ردشعا هداما هناتسر ینسیه .

 هدنراقح هروک ذم “هاو تاقلعتم دوعسم ندلارد

 هنسهرادا كناتسرل و ما تل یتیرا هشاعا نسح هل اعر و تمرح

 هاش ندلاحات هنرو توف هدنحرات (+6۸) كرداماود

 هلتناف و كنوک اله «یدلوا معاق لیلخ ندلا ماسح نب

 (>۷۷ ) هدقدل وا تعوکح ررس سلاح ناخاشا یلغوا

 لتف هلرما كناخاشا هنرزوا ییاکرح ضعب هدنسهنس

 كناتسرا نسح ندلا كلم ندنرالغ وا لدوعسندلارد و

 هنتهج مان وجا نیسح نیدلازعو هنتهج نالند یالو
E۰ ردشم وا بصن  

 دیدح كب نیداانعو نیدتم و نیطف تياغب نیدلاتالم



 ۳۹۹ باتک یعنکیا

 دم نیدلارون نس فسادشرک ندلارع یردار و تافو

 ناتسرل تفساشرک ندلاع. هلئافو كن دلا فرش

 هددادغر ندد شروح ید ر دانا زارحا ییتهوکح ربعص

 ماسح یە وکح ه راح الد ندلانع هدک دی رو یضوط

 ناب یر هريش هد هنأ یدندتسا كا شم حد

 قاسفتالان یرودنک 0۹ یکدعا دعفادم بو الد وط

 ریدلیا هدافا هندلارع یتیرکحهدا هن را هادم

 یدتآ مایف هب هعفادم بو وا هنزوس ناوسن ندلازع

 یوط هت ق 1 ولغم هل وا مزه ی pe هدهسلا

 كندلاماسح و تسد رد یییدلاع هدهار یاش رو ومام

 «یدر وناما دنس ودنک ندا ماسح ۰ رایدلیا راض حا هاب

 هرکصتدکدن .تموکح تدمر لیلخ ندلا ماسح

 نایلس یغئوج كنیلاها و مابق هنملع هاش نایلس یردارب

 هل.ع و و را 4 راع تف و زارب هدن رلا را هلکعا عابا ههاش

 10 2 یدل والوئعم و مز هدرواش یارعص هرخالاب

 نیدلاردب یردارب كندلاماسح هرکص ندهئداح و



 دایقناو عابنا ود ر وخ هنو ندر اد نقاط كنا

 e ۰ رای درس وک

 یتتموکح ریغص نات را تفو قوچ نیدلا عاج
 نکیا تیرق هنشاب زو هدنک رات (+۲۱) و هرادا هلتلادع

 نیل روت متسر نیدلافیس یسهدازرداربهلکعاتافو
 .یدروط وا هنر دج

 "یدونشح ۰ یدافصتء هلبالدع مس ر ن دلافیس

 فیس ایعسا و قیرط عاطف هدشامز و رهظم هیموع
 ندلافرش یردارب نکل ۰ردشلوا لعمصم هلتمایس

 هدماجرب بورتسوک زو تموصخ هدنراهنایم هلرکب وبا
 یتناوعا و شغل رضاح هدصق ءوم هدنملعندلافرش ن کا

 ندماج هلیسعا رابشا تعهدل وا. ش کا راضعسا جد

 *یدبا شما ااو رارف هلبج نالنبد هالکهوک بوتچ
 هندنسم و لتف یتسودنک بوت هداروا ندلافرش

 ؛یدلیا سولج

 ندعحاف وش دمج ندلارو نم رکب وا نیدلا فرش

 انفاس هرکصندکدتنا بتاصتغا یتعوکعت دنسمو تاکترا

 تعویق و نوح ا قلا :ینماققا :كنس وز یندجوز اكسل
 لب رأت كم نیدلا فرش بوردننا معستیتیدلا فرش هللا



 ۹۷ باتک یکی .

 كنو هددسبا شعا تموکح هلا رق ضءب كحوکرا

 تروصهلبا قیدصتو بصن كع ورشم عج رب یتموکح

 ندنا ۰یدبا ېک یتسایر تریشعرب بویلوا هدهبعهر
 هنم وع كن هفلتح لئابق نانلو هدهروک ذم راد هدهرکمح

 هراودنک هلدبفره .یدیفو کاحرب كجهدبا تموکح
 یسهلج هدلاح یغیدل وا «دنسهرادادب كشور یخ

 زک م هتسپ هنس تولوا طوب مو عیطم دف رلخ بناح

 لیصحیراهیعسردناوع هلهتفرعم رومأم لوس رم ندنفالخ

 «یدیا رولیدبا
 ندیراحفالتخا هيقوحس تلود هدنرخ رات (۵6۰)

 ندلا ماسح ريما ندنغیدل وا فداصم هفعص هرم ضعب

 یرللحم صعب نانو هدنراوج هلباریغص ناتسرل یلهوش
 ن باخ رس هنعمق رب كنسهراد ریغص ناتسرا ردا البتسا

 نییعن یلا و یدیشروخ نتدلا عاجش هنعسق رکید «یرایع
 *یدنا شا

 هدنلاوح وا كن رارومأم قای و هرو ولس تم وین

 لدشروخو شعاصوا یلاها ندنراەلماعمۇس نالوا دم

 قافتالاب ندنرافدل وا شاوا نونع ندنکوو لس نسمح

 «ریدلیا بالا .لقتسم اح هنرارزوا یدیشروخ

 هدیسیل ها رالح نالوا عبات هرابعن باخ رسم هرکص زار و



 1 : .  ..ویعلا تار

 " نازاغو ۰یدلیا تعاطا ضع هلتعزع هنبروضح كناخ

  یایسارفا هلا اهاهدنسهدهء ینتموکح ناتسرا قباساایفاک

 ۰ یدتا هداما هت کلم

 راد ًاهجوتم هدادعب ناخ نازاغ هدنسهنس (249)

 هدند ودح نادمه بایسارفا هدک دلا تکرح ندهنطلسلا

 لاصح»ا یساضروفطا كملا راشمناح و دور و تم لحم

 تبقاتعتم ییسعا تدوع هناتسسرل هدلاح یتددل وا شعا

 ءاصا ندا تعنع هناب كناح نازاغ هلتد وع ندساف

 یتکیدتنا روصح هدنسهراد ملا باذع ییییاها یلاظم

 تایسارفا هل رما كناخ نازاغو یدلبا ضرع لیصفترپ
 1۱۹۰(۰) یدنل وا مادعا و راضحا

 ریبک ناتسرل ندندناح ناخ نازاف هرکص ندایسارفا
 هیج وت ههاش فسو نیدجا نیدلا:یصن كلائا یتموکح

 -(540) ردشغ وا

 هدا باتک یمهرکص ندنو كنهروک ذم تموکح

 .یلاعت هللااشنا ردقج هل زا

 (دیشروخ یب هد ریغص نانسنر)

 (یسدیخران مباقو كنتهوکح)
 هدن رح رات (۳۰۰) كترجه هدنسهرباذ ربغص ناتسرل

[0 



 ۳۹۰ بانک یعکیا ۱

 نال وا ریکیاح ورندهدالم ت ادم هد همام ت ولف ا

 یلاوما كنو كنوش هلر هام یزج و احا هلااظم ینتبح

 توبمهل وا ل AE یلاها ندنکیدتا هرداصم

 هنتم وک وک اله ی را وا ام رفرکح هدنا ربا رام و -لظم

 هدهار ئاشا هدک دلا رابکسا تات سا رفآ ینیراق د الشاب

 ا لز یمهدازع هرز وا كا مادعا ییغید رد وط

 یربخ یتاف و تابا نوغ را قلارآ وا و ۰ یدرافح هل و

 هلا كر ییعاطا دزتم وکح وک اله یب ندنغیدل وا عیاش

 نالعا ییلرلهتسا تودوف وا هبط رزوما ویک هدناتس را

 «یدرب و ىدا

 ریما هدکدننا زابتسا ینایصع كلابسرفا ناخوناضک

 هلا راشم ربعا تودا را دیش ه] رکسع ی راد) وط

 یدردنوک هلاخ وناهک بوتوط یابسرفا هلبا هبلغ هلردنک
 دهن رز وا SED نالوبعوفو ندفرط صعب هد 4سرا

 ۵ دیس ه هع یتموکح ناتسرل هن و وفع یس هاش مارج

 بایهارفا ۰ ید ردنوک دکل ارو یسودنک لا اھا

 قوس كنان اوا وإ: نايم د کک ها آ
 كناخ واک داسا یکیدلیا هنراخم هلرکسع يکيدتا
 نازاغو نایصع لر ندنبیدلباسولج ناخ نا زاغ هم افو



 ۱۲ سن بسا 1

 ۲ و اس جرج كتارا زه هللاتزا تعلتو
 ۲ ۱ توف دت ( ۳۹ ) بنارازخ

  تاعفدلاب هلموکح ه رفلس هلکت ۰یدلوا مام هلکت لغ وا
 هدنسهنس ( ۰66 ) و شلوا هبلغ رهظم كردن رله راح

 یاثنا هلکت نکیا ردا تعنع هداد_هد وک اله

 ۰ یدیشدنآ اما هدندنسم هاکعا تعاطا ضع هدهار .

 *یلاها و كن هعلخ هرکص ندنسالتسا یدادغب كنوک اله

 نا كب كنهلکت ةباصم یرافدل وا قداصف كدادغب

 هن رزوا نددناح وک اله هلتهح یکدتا عاما ییفیدل وا

 نصح تولیکح هب هعلق ر هلکت .یدنلوا قوس رکسع

 ملست یتسفن هلذخا ناما یمالارخا هدهسدا یدلنا

 1۵2(۰) یدنلوا لتف هلرما كنوک اله هرکص ندکدتا
 رکص ندنتل وتف» كن هلکت

 اف هشوکح نات سرا هلا كنوک اله نوغرا بلا

 ندلاسم کاتا یردارب ۵

 ۱ نح یت یلاوحوا هلل ادع ترا E شب نوا تول وا

 ۱ هلن ما كناح اشنا هنر لرداتافو هد ) ٦۷١“ ( و هرادا

 ۰یدروطوا تی فسو كاتا یردار

 یلغوا هنر هلغلوا توف هد ( ۰۸۳ ) هاش فو

 ۰ردشلوا ما بایسارفا



 ۹۲ بانک یعکیا ۱

 ییساطعا تصخر هالبتسا یتسیلاوح ناتسرل هیلغلادعب

 ندنکب انارغلسیپمجوت هنسودنک كنکلیلا و البتسالادعبو

 یمانالکم زالو ممورتینیدصتم كاتا -یدیشلنا امدتسا

 یدنا الیدسا ابرح ییرابد ناتسرل رهاط وا هلکعا اطعا

 * یدرر و

 هداروا و ندک دا الي ہتسا ی ہروک ذم تبال وهملاراشم

 ییعما؛لردا مالا یتیراکفا دادبتسسا هرکص ندکدشلرپ

 هدیلاوحوا هلتروصو تدمر ۰یدتا نالعا ود كاتا

 «نمع «بسا رازه هدفدل وا اش رادمزام بولوا امرفمکح
 شب موسوم هلی رمان لز ؛ندلاةرصن "ناولم ندلاداع

 ییصو نالوبعوفو هدنتا بح بودا كرت ییلغوا ره

 یرادکخ ناتسرا بیا رازه كاا لخوا ا
 ۰یدلوا

 ینارع كنبلاوحوا یمهرادا نسح كيسارازه
 ندیمرکی نک اس هدقاع ا لبج ندنسیضاراماش كردیادی زت

 هناتسرا را شع ددعتم ید ندرالحم راسو لئابق دایز

 ۰ء رایدالیا هناخ لقت

 اد بودا دنازت یتردقو تک وش كیسارازه

 روف یسهلج كرالع نالوا نارع لباق هدنتموکح

 روشن هبسایع تفالخح نانل و هد دادغد و ۰یدل وا



 ۰ ردشلدا هرادا هب رلتق رعم رالمام

 ( یخیرات ناتسرا )

 ۲ ناف وا ی هدلاع یتندلوا لخاد هن زموکح راد

 هاتسزوخ هرکص ندنصف .یدنلوا رکذ هدنصم ردص

 هدنرح رات ( ۳۰۰ ) ۰ یدبآ رول وا هرادا اط وب يه

 . ناتسرهرزوا قلوا یرلبلا ویتیالو ناتسزوخ یرلعجم

 كح و کر هدنتهح رکید و درز رب هدنتهج رب كن د لب

 كنسي رندن راکدلباتموکح ردارب یکیا موسوم هلی رلهان
 ناتسرل) هن كننیص:ا ( ریبکناتسرا ) هنتموکح “راد

 ۰ یدنل وا قالطا ( ریغص

 (یتموکح هبولضف یڼب هدریبک ناتسر)

 (یسهی رات عباقو)
 ۶ روک ذمتموکح و یس ر كنکو لم ه ولصف یب

O AOA URN POO ا ۰ ف 

  .ردناذ مات هولضف ن ىلع ن دمع رهاط وا ىسسۇم

 نالوا امرفیکح هدسراف ۰یدیا عیش تیاغب هيلا راشم
 ِ هبرغلسو شلوا لخاد هنکلس یسارما یتلود هبرغلس

 . هدنرل هبراح نالوبعوق و هلبایتموکح هراکنابش كنتموکح

 | هنیرکسع هراکنابش هلیزاربا هداعلایقوف تلاسب رهاطوبا



  eيک ۳۹
  ۲الخ .فرط هکعآ تافو نا ا رب

 نمت لاو هات یزوخ رک یداماد لاک ٩
 یکید رتسوک هتفالخ لر ګرا ( ۰۹ ) ۰یدنلق

 ید لوا ما هنسودنک ۳ 3 هدادعب هن رز وا تفل اع

  هرازولا بئان "هفیلخ ندنکیدم تسوک تقفاوم هد هلا

 هناتس ز وخ هلرکسع ییدلا ع ینا رش ندنصا وخ و نىدلادىۇم

 كنهاکت ندعس كيانا یحاض سراف رج” .یدلټا رومآم ,

 یتیدا وا ربظم هناما هلمتعافش كکباتا بودا رارف هاب

 را ندیلاوم بالو ناتسزوخ و لاسرا هدادغب هدلاح

 .یدلدبا هيج وت هت وقاي حاطا

 یتیالو ناتزوخ توقا ردق هنسهنس ( ] ٩۱۰

 - رصالا هروک ذم تیالو هد راتوا بولاق هدنکلیلا و

 هجو ه ىلع نت دن ؤلا یدیفح + رو رظد/ هللا ن دآ

 ۰ ردیف وا

 رد .هننضارنا كنهسابع تلود هزکبص ندو

 هتفالخ بنا هیغوط ندیعوط ییالو ناتسزوخ
 ندنرفرط لاعو هالو نانلوا نیبعت هرزوا قالوا طو رم

 هشه جن یصا رقنا كن هیسایع تل ودهدنسهنس(1۵) مرادالاب

 ید نانسزوخ هدنسهمص یمالیتسا كن وک اله یتکلاع

 كنتدال واهرکصندوک رله و شم هثس البتسا دی تلفوک اله



 E عیاق و شا ب ندا ناب رح دل

 و SO Eng ره

 3 E وزل هننرارک کت هدارو دلم وا رکذ

 جا نب اکا یمهدازع هلع دنر(. )
 علف هلا قوس هنسهعلق یکهام عقاو هدقارع "یضارا

 هدکدلبا ترشا هنساشنا هعلقر رکید لباقم ههر وک ذم

 لبق یوق رم ا ارح رکسع یکیدلیا قوس هلدجتسلا هفيلخ
 چم یکیدلبا اب و لاسرا هدادغب ییعوطقعرمس ۳

 ۰ رای دلیا بس و

RFE ( 0¥: )ا تک ردا تاقو  

 70 ناو شلدا  بصن یلغوا ةن رپ ندنفرط قوس
 _ هدلاح یقیدل وا فرصت هناتسزوخ ردو گندم دس ) ۹۹۱ (

 1 . ندنفید) واشم رس وک زو هع زانم هدنند هلع" دال واهدح رات وا

 وار هقنإ_ صم منا د e بو ۳ و

 ۳۹۳ ی اقا ۱ كناتس زوخ

 دادن e دالواو الدا یتاتسزوخ ه راحاب هلبفوس

 و تالو تالو ناتضزوش لیا ا
 e Fe - , ۰ -یدلیا بصن نیا رح



 ۲ ۸۹  باتک یصنکیا

 .دشلر یییراتالو ناتمزوخو سراف داود ثالع هدقد) وا

 :یدلیاهیحوت ه هازو ندنسا ما بور

 ناتسزوخو سراف ردق هنس هنس ( ۵2۱ ) هازو

 سابع یریما یر هدحراتوا بودا ماود هدنکلیلا و

 ۰ رلیدلیامایف هنهیلع قوس دوعسم ناطاس قافتالاب هللا

 وعسناطلس بول وا راتف رک ه راسا تسد سابعرما هدهرمص وش

 . یدنل وا لتق هلب ما كناطلس هل واراضحا هن روضح كد

 ندناتسزوخو سراف هازو هدفد) وا غلاب هب هازو ربخو

  ندندالب لدوعسم ناطلس ردیک هلرکسع یکیدلیا عج

 دن رزوا دوعسم ناطاس هرکصذدکدلیا همصاحت یناهفصا

 هدعب و ریسآ ۴ رح هدک د شیب دنن راح نیکتا رف ندنکید رو

 هاشکلم هرکص ندنتیلوتفم كنهازو و ۰یدلوا لوتم

 یدلیا طبص یانسزوخ ق وس دوعسم ناطاس نا

( ۵44 )۰ 

 كهاشکلم یتیالو ناتسزوخ ردق هنسهنس ( ۵44 )

 یا ندناصصا ثاکی صاخ ندهیقوحس ءارما نکیا هدندب
 اردک هلرکسع یدل وا شعالب وط هنشاب هل یدغ ود

 طبض یاتسزوخ هدهروکذم مان هبلغ ههاشکلم ًانرح
 . ردشعا

 هقا ع كن هوس یحاص ناتسزوج هدنس هنس ) ه۲ )

۱۹ 



 ۱ «o جنت E و ند دن زالوا

 روند لد ندناتسزوخو نییعت او هاروا یر واکس
  ًایخوم واکنش یلواس ؛یدلیا عاطقا هب یکنز یتیدالب

 ی واحهدنس هنس ) (o هرادالاب هلمتف رعم رللءاع تدمر

 «یدلدا بصن هنکلیلاو یراتالو سرافو نات-زوخ

 كتسر هفلوا توف یلواج هدنخرات ( ۰۱۰ )

 ددهو یوعرا یرلهداز ردارب .هلا یروسا یربلغوا
 «رتدلبا طض یناتسزوخ

 9 قاتسزوخ یقوحس .دوجمناطلس هد(ه۱۳)

 دیسحوتلاب هلش لو سراف بولا ندنرلد یرالغ وا

 كنيفاس هچارق «یدلیا هیجوت هب اس هحارف ندنساما

 , ,«اودملوا دت ردق هنسهننس .(۰۵۲۷۰) یتیرومآأح
 قدنشکددالبا .تافو :هدهروک ذم , هتبص قام هخارق

 ریا نانلو یسااو بالو سراف هدنمهنس ۳۲۰

 یکهدن زا را دواد كلل هلا د وعس ناطا س یولس یکم

 ناتسزوخ نکا هدندناخ دواد كلم هدنساننآ فالتخا

 لوت سریکن» هلیعوق و هبراحم نیفرطلانیب هدنسیلاوح

 1 واچ بولاندندب كکنز ما یناتسزوخ قوس دو



 ۳۸۷ ۱ باتک _یصعیا

 هیجوت هکب توراق نانلو یسیلاو نامرک ًاقاا الو
 .یدنل وا

 هنرب هلهلوبعوف و یافو تاکب توراف هد ( 276 )

 "ید وا مان هاشنا روت یلغوا

 هدنن ا لاح: بول وا" یردارب كقرایکرب ناظلس

 سالجا هتنطلس زرض 4نعادقا كنوناخ ناکرت ینهدلاو
 نالوا شلا هننئاص ودب یتیروءا *ءرادا لدو نالیدا

 مایق 4 السا یتاتسزوخ و سراف نوناج ناکرت املا راشم

 روت ه راحاب ردنا قوس هلرکسع یزنا ریما ندنسافا و

 دوج ناطلس ناتسزوخو سراف ندنفیدل وا لوتعم هاشنا

 هنسهدهع هلا راشم ریما, الیتعالادعب هرزوا قلوا هنمات

 ۰( SAV ( یدنلق هج وت

 ناتسزوخ نوغرا نالسرا یردارب كهاشکلم بقاعتمینون

 هد هبا یدلا ندندب كرنا ربما ابرح یتییرشالو سرافو

 نوغ را نالسرا قرایکر ناطلس هدنس هنس (4۹۰)

 هرکسع یکیدلیا قوس هلدصعم الیتسا یدالب یهدندن

 ناسارخلمصم ندنسهدهع ندنفیدل وا لوتقم نالسرا و راق

 یالو سرافو ناتسز وخ و هرصسیردارب هاشکلم ییالاو

 ه ردشعا هیجوت همسر ندا ما

 یتلاعا ندنکیدلیا ثافو قسرب ریما هد ( 446 )



 ۱ لا تام

 اردک هرکس نوتسالف روصنوا ا سراف

 «یدتا طیض یناتسزوخ

 قالتخاهدنما رانوتسالف هلا میحرلا كلم ەد (44۱)
 یدتک یرغوط هعراف 32 هیلا راشم كلم بو ال راب

 هن ورک ندنفیدل | رخ یثودجح لالتخا هحدادغب هدهسنآ

 یاتسزوخو تعزع تاذلاب هلرکسع هد (4:۳) كره ود

 یکیدلیا مج نوتسالف هنرزوا كنو .یدلیا الیتسا

 قوس ربارب هلبا ماسبق هنیلع میحرلا كلم هبا .دونج
 كلاراشم ناطلس كردبا دادقسایحد ندلرفط را ناطانش

 ندزاوها دیخوتلاب هلئوق یدنک یرکسع یکیدزدنوک
 ےحرلا كلم هدلاح یقیدل وا شلآ هنالتماد ردق هظساو

 و دادرتسا ًابرح كردیک هلرکتسع" رارکت

 «یدریو ىدا دایر بوزو یتیرلعفتم هللا

 SS رخ هد
 كبسرازه .یدنا نییعت یلاو هنتبالو ناتسزوخ
 ۲ ۰ نشاواد# م ضینوا یعلبلاو نانمزوخ

 الا تافو بسا رازه هدنص هم ( ) 2٩۲

 نامرک یتیالو ناتسزوخ ندنفرط نالسرا بلا قوممس



 ۸6 جا یا
 *یدیشلاق هداروا یفالاف تولنکح ندزاوها راحعا کوبا

 - وا نکرردنوک هداذغب یهروک ذم "هیاع هلودلا لالح

 «یدلوا توف هدلوب یسهدلاو نانلو هتسخ هلراکلاک

 لالج هلرکسع یکیدلیا لرادت :راعلاکوا بقاعتم یو

 موجب هنرزوا ییاصا یهدنسیلاوحزاوها كنلودلا

 ۱ .یدرو یدا البتسا زارکش

E n (err)هلب رکتسع لا را ناتل و هد دادغر 0  

 هن رزؤا فالتخا ندیا روهظ :هدنسارآ هلودلا لالخ

 هنا رالاکونا هلا ذرط ندنت راما دادغب هلودلا لالخ

 یدنل وا توعد هدادغب هدسودنک و + ی وا هبط

 «یدنلق هداعاهتراما هن هلودلالالج ندنک,دقک هدا

 هغزانم و تفلاخ یکهدنرلارا راصلاکوا هل .هلودلا لالج
 هدنران هدانا لوا تولوا دټم ردق_هنسهنس )>°(

 ۰ ردشلوا بّةعنم هلاصم

 راجا اکو ا اردا تافو هلودلا لالح هد (۳۰)

 ییبعوا یلعوا ندنعیدروطوآ هندسه یتراما دادغب

 هدادغب یسودنک نییعتلاب هنکلیلاو یتیالو نامش

  ردشعا تعزع

 دادغب بودنا تافو راخااک وا هدنسهنس (440)

 نانلو یردار ةدکدنا لاثتا هیح را تلم یلعوا زاما



 ی ۱ ربعلا تایم

 ۱ e هلودلا ماصعص ەد ) Ke ) .۰یدیشناتد وع

  «یدلیا نیبعت یلاو هآروا ییسلا نالع البتسالاب

 لیعاعما یلعوا هنر لردبا تافو الع هد ( ) ۳۸٩

 ناتسزوخ ندنناح هلودلاءاهب هد(۳۸۹) بولیدبا بص

 لاو هاروا نمره ن جاجا رفعجوا الیتسالاب یتیالو

 ٠ ىدنل وا تیقلت هليا ىقل هلودلادیعو نییعت

 ۳ هد (۳۹۰) هلتهج ولت هوس تنه ودلادیع

 قارع هلا ییالو ناتسزوخ لڪ ندنشهدهع لر هلی دنا

 هدنهنع (۳۹۱) و نمره داتسا ن نسلاوبا هتراما

 زدق هنس هنس (4۱۱) تولید بصذ رواس رصانوا

 ردشف وا هزاذا اطو رم هترامآ قارع بالو نانسزوخ

 ییالو ناتسزوخ ندنفارط هلّودلاناطلع هدر وک ذم مات

 ۰یدلدبا هیحوت هراتمااک وا للغوا

 یتسیلاوح زاوها هلوذلا لالح هدنعهنس (4۲۱)

 هلند صع هعفادع راحل اک ویا هدکدتکهلرکسع نوجا الیثیما

 لالچ هد هسا یدردنوک همان امدتتنا ه هل ودلا لالح

 شا امغب یرلارواو لوخد هزاوها:بویغالوبف هلو دلا

 تلنهدلپ هلباذخا راد كن زویکیا ندهرامالاراد زکلاپ و

 دارک او بص ندنکیدلیا هد ایا ییاصتعا هدنتهج رب

 هدانناو ۰ردشلیا دابرب هل زانو بیت یزا روا یادی

۲۸ 



 ۲۸۳ باتک یفنیا

 قتراما دادغب هدهروک ذم دنس بودا تعوکح هلتماقا

 دداع یردارب ناو واد سراق هدف دل ا هنطبص دب

 «یدلیا زلبئسا یزاوها هل ودلا

 زاوهاو سراف ردا تافو هلود_لاداع هد ( ۳۳۸ )

 هیجو ه هل ودلا دضع یلغواندنناح هلودلا نک ریرلت الو

 هدنرهشیر كنهلودلا نکر هدنسهنس ( ۳۹۹ ) «یذنلوا

 دضع هدفدل وا لقتنم ه هلودلا دضع یلغوا یکلم هلساف و

 تالو زاوها ینابزرم هلودلا ماصعص یلغوا هلودلا
 .یدیشلنا نییعت هنکلیلاو

 ۔هدهع اردا تافو هلودلا دصع هدنس هنس )۳۷۲ 3

 «یدلبالاقتا هب هلودلا ماصعص یتراما دادغب له« ندنس

 وال ودلا فرش یردار و تمنع هدادغب هلودلا ماصعص

 هلو دلا ماصعص هک 2 امابق هن الیتسا ین ال و سراف سرا وفلا

 یردا رب رکید هدانا یکیدلیا هملغ هرکشع یکیدلیا قوس كن

 .یدرو یدیا البتسا یزاوها ید دجا ندا وا

 رشف نده و لا ییالو زا وهآ هذن سهن ) ۲-۸۰ (

 (۳۸۳ ) هدلاح ینیدلوا نشم هنسالیتما دب كنهلوذلا
 یدنل واهیح وت ههالادبع العلا و اندنبناح هل ودلاماصع۴ هد

 امزینم العلا وا هلتهج یکیدلدبا هعفادم هلرک ع هدهسیا



 ۱ ولا تا ۷۸۲

 یر اد ناتسزوخ هرکص ندقدل وا لئاز ندیلاوح وا

 قرتلوا هرادا ًاقاطا الو سراف ًاضعبو هرصب اصعب

 هدنس هنس (۳۱۹ )لو شاما هرادا الةتسم ید ًاضمپ

 ۰ یدیشفل و هدنکلیلا و زاوها توقا ندم

 لو او رف جخوادرم هد ( ۳۲ )
 یتعجا م نالو بع وق و هب هغطخ بولا ه زلیتس اد یتسیلا وح

 ؟یلاوح لا عوطقع له راند كی زویکیا یونس هنرزوا
 ۰ یدادا مازلا هنسودنک هموقم

 زاوها هليل وتتم كوا درم هدنح رات ( ۳۲۳ )

 لافتا هتفالسحخ بناح هی ضغوط ندضوط هن یسهرادا

 شغل نایت یلا و هباروا زارکت توقا ندم ندنکیدلیا

 یتلاوما ضعب كسنتالو زاوها یدنریلا هللادسبع واو

 یدو هدننیانک كن وا نا هدلاح یعددل وا نماض

 هللادبع وبا هرز وا یکیدتا تقبس یرک ذ هدنح رات هرصب

 ۴۲٤( )و الینسا تن ال وزا وها هلا عفدیتوقاب نا هرخالاب

 :یدلبا رارقتسا بسک هداروا هدنس هنس

 الیتسسا یزاوها مک ندک ارتا ءارما هد ( ۳۷۰ )

 دعا تعحام هب هل ودلا وزعم نده وب لا هللادبع وا و

 *ردشعا طیض یزاوها هدنس هنس ( ۳۲۹ ) هل ودلازعم

 هدزا وها تاذلاب هل ودلا زعم ردق دنس هن ) £ (



 NAA ` باتک. یصکیا

 .یدلیا بضخ یھ رھا هنر هلا سبخو بلج ینیکتو

 لضا و هزم دام ر روک دیا اء ای یا
 هدلاح ییدل وا هدنناب ید ریما مات عماح ن .رطع بول وا

 م رکن رک کیس هرکص ندهءلغ و 2و۴ هل رکتسع ثنابا نا

 نابا نا «زایدلیا عفد ندرلاروا ابرح ابا نیا كلردیک

 لیلخ هرکص ندنو» شمت ضا ۰یدالکچ یرغوط هزاوهآ
 لع نکیا رگ ندنسیروک لبرا لردیک دن رزوا نابا ن .

 هننرنهورسم هل تهج یکیدلیا:مایف ه هعفادم هلرکسغ

 .د-هب هزاز هدنزز وا روک ذم ار رايد روب یغوط

 م کچ ییرکسغ یک ہد از وا هدکدتک هزاوها لع 4 راحا

 تدوع .«یدردنوک مدآ نوحما یراتدوع ندنکیدروک

 موج هن رارز وا لر ز .شعفآ هداسننا ون , ۰ ریدعا

 هعف و وش «یدلوا لوتع مدا قوح ندرلز هلکعا

 2 ۰یدیا الا دم )۲ ۲۰۵)

 رخ هدنرلارا ۳9 هللا شعرغا هدهرکص ندنوب

 9 ییسلزو كنابا نب ىلع هرخالاب بودا ماود
 ندنلامعاهلجدا دورولاب هلرکسع قفوم یزدا رب كنهفیلخ
 بانو راز هدهسص یکیدتا عز یزارب یک ه دن راد راز

 ۲۶۷(۰) ریدقج ندنمیلاوح زاوها توشل
 هرات لد طع .نلغوا و. قفوم ایقشا تاز وا



۸° 

 هنفرط هزد س رېن ندنغیدمهر دن وط شتکتد جد هدازوا

 اب یکم هادحا هزرنضعب ندندناحت بغا یدک
 هنسهظفاح كاملاوح وا و تغارفنده راحت هلرا ز ربا رب نا

 اتکا رح هرز واما مضخ هلغغل وا لما ینا ماود

 ۰ یدلیا
 زومآم هلا الصا ندنفالخ بناح هدنسهنس (۲۹۳)

 نیراخح-نکت هنکلنلاو ییالو زاوها یخلبلا رورسم

 ما هالدا نرخ كنهروک ذم تنالو بودا نیسیعت

 یشلاها تست هدفدزاو نق هزاونها نکت «یدرو

 ۱33 رقبا والا قورا وک فا رد هوا

 بولیزو نابا نب ىلع «رلیدلیا لیکتتو قییضت یرلجنز
 بقاعت: ینو .یداردلوا یغوج رلحزو ۰یدجاق
 ه هظفاحم و تعافاهدار وا هلردیک هثسل رب وک س راف نابا نیا

 هدهار یاتنا تول [ رخ ناک هد هسا یدتا نییعت رکسع

 نقاب ه وصوب راز ندنفیدل وا شوف رکسع هبوضو

 دابر یرلجنزو موجه "ةتفب یرکتسع كنیکت هدقدرا و
 قغ هی هدا ضوا هلنا نیکت نابا نا. «رلیدری و یدا

 هلتهح یغیدلاق روب هنماّزلا تروص نسخ بوالکا

 «یدلیا دشت اباذه ضعبو لاذت ضر ةنیکت هاب

 زاب صا بلا ر ورم ییکیدسوک هانم هدنفح نکن



 ار باتک یهکیا

 بودم ر زا سم هيي مت تاب دو
 ندا ر وا هل دح هدکدروک ىلع یفیدردن و5 وا هبطخ ےن راها

 هری سڏ هر کز ن و هودي ندجا «یدتک هزاوها قوس

 هد: رض وش ۰یدرب و یدا:هیصا#یهلادبع ندم لردیک

 یلتدشر هدنرب بولک هن رزوا دچا 4 رکسع نابا نب ىلع

 یوادت هنر هر و را رف اح ورح لع هلدع وف و راح

 رکسع یکیدردنوک كحنزلا حا دص هد:رصوا كرا

 هنن رزوا ه ول ندجا هدلاعیفیدل وا هدنصادنام وف كنیلع

 4 راح یلتد نف رطا | نیب هدم رک رکسع ۰ راید رس وکم وکه

 یترهچ تن ند راسن زو مزهنم یرکتسص تالیلخ هلیعوف و
 تعج رەنا كنابا ن یلص رلهزمن ۰یدلوا لوتقم صاختما
 ۰ رلیدتا

 ندس راف هلر کی رامص) ان تودع هدنسهنص (۲>۲)

 دج اعد « یدنآ هد رست ھه وذل ن دج ا هدکدتک هزاوها

 بوقعب بولیکج ندیلاوحوا هل-نهج یغنیدالک | یتیزح
 هزاوها یریعلا نرضخ ندناععاو لوزن هرواسد دنچ

 هعفادم نايا ن لع نانلو هدنناح زا وها هدک دنا قوس

 یدل وبعوق و راههداصم تقو زار هدننفرط ةنایم كردا

 هزاوها رخ ندنراقدمهلوا ردتقم ه هما ةعفادم راز

 هد هسا یدلکج همرکم رکسع نابا ناو «یدلوا لخاد



 ملا ترم ۳۷۸

 .یدلدیا رومأم ه رخاغب ن یموم ندنفالخ بناح هلتهج

 هد هسا یدنک هزاوها ندارواو هطساو هلرکسع یسوم

 یتنالو زا وها ندننکیدلیا افعتسا هترزوا هظحالم ضعب

 ندقدنل وا هج وت هنس هدهع حاسلاوا نن فسو یکللا و

 یکیدایا البتسا یزاوهاو زواج كحنزلا بحاص هرکص
 نزلوا قفوم هکمروک شیارب حاسلاوانا هلدهج

 «یدنلق نییعت یلا و هزاوها اهن نت میهاربا هرب هلبا لع

 نا هدنسلاوح سراف رافصلان بوقعب هرکصذدنو

 هدیزاوها كلردبا السا یرلاروا و هبلغ ًابرح هلصاو

 كحزلا بحاص هدائاو .یدشود هنراکفا البئسا

 :یدا لوفشم هلا امغل یزاوها نابان یلع ندنراذناق

 دجا یخلبلا ر ورس« نالیدنا روم أم هلیکت ندتفالخ بناح

 4هسوس دجا ءیدابا قوس هزاوها هلرکع یھت وشل س

 ندشناح رافصلان بوقعب هددسبا یدتک هست ندسوسو
 ج زا بحاص هللادبع ندې لماع نالوا شا ردن وک هخدقم

 - اتطا ج زلابحاصو قلوا هفیلخ هنابا نا هربا اب هلا

 امدتسا ییسلاق هدنسهدهع كزاوها هلیطُش قفلو هدنتع

 عمح هدیلاوحوا دجا بودا تقفاوم جزا بحاص و
 نانگیدروک لکت یکسعا تعواق هننیعهج نود ندا

 ەز هدکلر دل دم نابآ ن ىلعو یدلیا تدوع هس وس



 ۳۷۷ باتک یکی ۱

 یسومدقملا هفیلخ هرکصندکد لیا الیثسا یزاوها جز
 یعلقم ن نج رادع, ؛یسوم هلکعا رومآمه رح ییاغب ن

 تولغهرخ الاب نج رلا دبع هدکدلیا قوس هزاوها هل رک

 هنبرکسع هداروا .یدلکچ هندناح یدهم نصح بولوا
 ندا روم ردو هنلاصفنا كناغب نیسوم تور و ماظن

 ندرافرط ۰ نجړادم ندفرط رر هدنفرظ هام یدب نوا

 ,el ص و نابا نب ىلع فود یرادب اق راس كن هفیلخ

 ۰ رلیدلیا هب راح هلی رلرکسع جزا
 هنکلبلاو ییالو زاوها لوله ن نجرادبع

 ۳ هدناب الو سراف بول وا دم ردق هنس هنس ( ۲۰۱ )

 هب رکسع تاکرح هدنهبلع كلصا و ن دم نالوا شعا

 e او جراف هدور ول دم س ند موزل

 لصا و ناو هیحو هاجرلادبع ندتفرلخ فرط هوالعلاب

 دک نج رادع +یدنلوا اظعا رها و
 ار ردك مکرر هرم شاط نل ار

 شلنا قوسو بدنر تالصا و نبا ۰رلیدل وا لصاو هزم
 لصا ونآبرطادنعبولکو شراق هداروا هرکبسع یغیدل وا

 یدلتوط هت رایسادب مس نیا و ۰یدلوا لوتقم رفْشاط را

 نوجا یقالطا كم" نا هدقدلوا غلاب هب هنیلخ رخوش

 یکیدم روک تقفاوم لصاو نا هراعشا نالوا عقاو



 : نر صف ۳۷۹

 و E ا رارف وا عوق ر :یدلوآ
 ه راحا د:ع هدکدیرو هن رزوآ روصع ل. .سهدوح وه "هوق

 os | ءارمآ هیرب هل غل وا لوتقم رو صنم

 ۰ یدنلق نیبعت

 ندقدل وا روغأم هنکلیلا و ییالو زاوها روعتطصا
 هرکس دم نم یبح ندنراذناق كن لا بحاص هرکص

 یشادنرف كن هفیلخ قلارا وا بولیجا یرغوط هنابع رهن
 هلرکسع ًارومآم هنلیکت كحنزا بحاص قفولا دجاوا

 برح روکطصا ۰یدا زوهدا تع نع یغوط هزاوها

 .وبع وف و هب راحت هدنرلارا هلآ موعڅ هنرز وا یحم نوجا

 لر وعطصا هارهصک ینمابع رهن یح 4 راحادعب ۰یدل

 طط یتیرانک هربخذ نالوا هرزوا كردن وک هنرکسع

 قوس هنرزوآ یرگدم كهوم ییرادعیلط هرکصتدک دشا

 هد لاح یتیدل وا ح ورح هد تو تواغم هدکدلیا

 «یدنل وا لتف هللا لاسرا ها مماسو ۳

 نابآ ی ىلع عجلا بحاص هرکشتدقدل زا لوق ی
 تیعج ر هزاوها هل رادناموق یارعشلا یوم نب نا

 هلغل وا ضن هرلن و هدیرکسع كنابح ردا قوس هبرکسع
 یدل وا لوق ًابرح وشراق هب هبعسج تیعج و روڪ ا

 ۷۵۹(۰) یدلبا السا یژاوها یرکسع كحنزلابحاص و



 ¥$ باتک یکیا
 ماجا هالو نامارش رف ه هعراو هناا 3
 ځد یسیلاوح زاوها هلکیا هیجوت هنیسح یرهاط
 هلرهاط لاو رهاط هدلاح ینیدلوا هدنلخاد هرادوا

 كنتموکح رهاط لا ندنفیدل وا لقتنء هنرهرادا هدهع

 هل را-:فرعم رالام یراقدلوا شعا نیسیعت ردق هنضارقنا

 .یدنل وا هرادا

 سرافو زا وها رافصلانش بومی هدنحم رات ( ۲۵۵ )۰

 هه روک ذملاعا ب ودیا تعاطا هتفالخ اف اتم و البتسا یلاعا

 زاوها ندننناح دقعملا هفیلخ هدهرص ینیدسنلوا هماقا لاع

 ۲۵۹(۰) یدل دبابصذیلا و طایلنارفعهجن روصنم هنب ال و
 هنیسلاوح ناتسزوخ یداسف شتا كح زا بحاص

 یتدسعء "هرباتهدهرمضب مو ص بول واتیارس شاب هرارسش

 زاوهاو ( ناهفصا ) یینابا .ن یلع هرکصندقدتالراب

 نیرحم هداناو رفعج نرو-صنم :یدردنوک هن رفرط

 ینیریخ یزواجت هلن روصوا كحزلا بحاص نکیا هدنفرط
 لوزن هنرزوا یرهن یو هجوت هزاوها هلرکسع هدقدلا
 دنمودنک هدهرصیکیدلیا مابق هب هعفادمنابا نب ىلع ردا

 . .زسشلاما ندیلع یناهنصا ثیللاوا نالوا شلک ه وام

 هلع وق وبرح هدنرلارا یدلیا موجه هنرز وا روصنم نب

 لوتة»یغوچ كن رکسع بولیزو ثیللا وا و بلاغروصن*



 ار ترس ۳ ۲۷

 كن وامس رک اضع كحهدا دورو ندنسهلف دزا

 رکسع ًاهج وتم هزاوها هرزوا تعا نصح ردق هنلوصو
 نالیرب و ندشناح رهاط هدهرص یکیدلیا تکرح ندمرکم

 مدقم ندنآ هدکلرب هلیعابنا رد نم شیرق هنرزوا ما
 یفیدنلو هاوخا و راجا دز نت دمحم «یدشنب هزاوها

 بیقمتلاب هلرکمع شیرف هدهسبا یدلکچ هب وریک ندلحم
 رهاظو زارف ًابولقم دمع هد زا نالودعوق و هدنرارآ

 یو نییعت یلاو هزاوها یثترف هليا )ايتسا یزاوها
(۱۹۵) ۰ 

 هنکلیلا و ییالو زاوها ندنفرط نومآم هرکضندنو

 هدنسهتس (۱۹۹) كرهلدبا بصف قداصلا یموم نب دز

 ندنرالطوا یی نسح ندا حورخ هدنسیلاوح هرصب
 ا نوا هلازا ییزواحت دادواد نادم ن سابع

 :رد2عا حارخا ندیلاوح وا یسابعو تعزع هرصب
 لع ن نسح هنکلبلاژ زاوها هدنح رات (۲۰۰)

 ندهنسداق ایرسلاوتا هدهرص وا قرهثلوا نییعت ومالا

 ندنکیدلبآیدضت ه اصتغا هل واع هن رفرط زا وها و سوس

 هلا هبلغ ًابرح هایرسلا واو موجه هلرك دع نسح
 .یدراقچ ندیلاوحوا یباعصاو یسودنک

 لاتأ ندمالسلا ةندم نومآم هدنسهنس ( ۲۰۵ )



 هد(۱10) و هلام ندنسیلاوم كندهم دیح واى لالو

  نسح هد (۱5۹) ۰یدلدبا هیج وت هب یملعم ندیلاوم هنب

 سرافو نیرحم و هرصب هد (۱۷۰) ؛یراوطا ےن
 دنکلیلا و هلن اذاا تیالور كر هل ریدشا ربیرات ال وزا وها و

 (ır) ناعلس ن دمع «ردشلوا ر را نایلس ن دج

 . هبنافو كدیشرا نوره ندح رات وا بودا تافو هدنسهنس

 ةدلاح یفیدل وا ق ههرصب یسیلاوح زاوها ردق

 هلنل وا شلاق هدنولت یوم ام.« راد کن ریا و
 .یدنل وا رکذ هدنحرات هرصب یرلعسا كراتوب

 نومأامو نما -هفلخ رکصادنافو اد اقا ن وزش

 ندنناح نومأم هدانا یکیدلبا نایرج .فالتخا هدنرارآ

 لاشراو بصن لاو هبشرلو وها ف ق ی

 2 یدبزب ن دېګ "نیما هفیلخ هد هدا شادبا

 فالتخا نال وا نابا غ هدنملع یرکیدکی بوردنوکهزاوها

 - اعصا نیلا ن رهاط یریزو كنومآم هنرزوا یعیبط
 یاراخ نم سابعوالعلا ن دمو یتولاط ن دمع ندن
 اب وام هرانو جد لبش ن شرف ه یکوصت دک هلی و وص

 هلازا ينيزواجن كنیرکیدکی فرط یکیا «یدلیا ماسق
 تع همرکم رکسع دز نا دجم نکردبا ماود هنریپدت

 دز نب دم .ید.شیملیا برن هزاوها یرکیمع هل رهاط و

۱۸ 



 م E اح E هل ولم 1 2 ندنرلفر ط

 رونل وآ هرادا هلمتفرعهرالماع یراکدردنوک كرابلاو نانلوا
 ۳ الو هدنکشن تباد كندسابع تلود ید
 تبالو ندنفرط حاغسلا هللادبع سابعلاوا هفیلخ و ذاحا

 ۱۳۲(۰) یدنل وا نعت E لعام هنکلیلا وهروك ذم

 . ییالو لصوم كابلع نب لیعاعما هدنسهنس (۱۳۳)

 زاوها Ep لروصتم و یک دن رب هل لقت هنکلیلا و :

 نیعت مهاربا 71 ماہر FE «نیصطان 9 هال و

 ۰ یدل دا

 هد ی 9 ندا ح ورح هدس رات )1>(

 اا را رار 4 طا هن رال ضعب كفا "یلاوح

 ۱تا کا را هافوم رسک ندا روضتع

 نیست یلاو هزا وا مزاح ن 4عزح و 3 رال نالوا

 ی مها ربا هند رت ال و زاوهاو سراف ارح ؤة تونل وا

 هسصعد هد (۱3۰) و هرج "7 هراع هد (۱ه>) و هللا دبع

 «ریدنل وا نییعت ىلاو
 دواد 1 خاص هد رب هل لنک درج هدنس هنس (۱۰:)

 سرا وزاوها و ناع و نرخ هد (۱5۵) تولب دا بصذ

 نايس 5 رع انام نکا ت هل اد.ع قیاس "یصاق
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 زاوهالا قوس یسهدعاق كناتسزوخ هداطسو نورف س

 ردق ( ۱۵۰۰ ) بویلاق هدنتهاسج یکسا یدعت «یدیا

 نوراک هروک ذم "هدلب « ردهدلب كحوکرب یواح ی

 ۰ ردهدنرز وا یرهن

 هتع هدننفالخ یانئا لرع ترضحیسلاوح زاوها

 قوس هرکسع نکیا لاو هدنشیلا وح هره ۲

 یجن (۱0) كنرجه هلدتفرعم ریهز نم صوقرح ییدلیا
EEةريغم ارظذ هنیاور كنرذالب ۰یدنل وا 2  

 هزاوها قوس نکیا هدنکلیلاو یتیالو هرصب هبعش نب
 «یدلیا مجد [یلص یبصق هب راغادعب هللا ییاها اک

 ترمضح هدنج رات )۱۷)  ریدلبادهع ضصقن لاها هرکص

 نست لاو هزاوهآ یرمتشالا یموع وا ل ۴

 تفلاح و شلوا قفوم هضف ابرح یسوم وا و

 بناح تیفیک .یدیشلدبا رسا یغوج كنبلاها نرتسوک

 دنرارزوا هلبقالطا نامه كرا رسا ضرعلا یدل هنفالخ

 ارجا یمکح كرما هلف وا مما یسغلوا عضو جارخ

 نانلو هدنسیلاوح ناتسزوخ هرکص ندنو ۰ یدنلوا

 .ردشق وا مث « راس فا

 تاید حج“ ادعب یضارا نانلو هدهروک ذم *یلاوح

 یارضح ندشار یافلخ كرک ردق هنلکشت كن هیسایع



 ھن وراکو خرک کوی كلا تن رارهن بول وا

 «رلردا نایرج ندنطسو ۱

 ۱ ر ا ر دیا رادار رغ
 :  *یشیافرکش " قوع “هب را *یادعب «یراد “ر ینالوصحم

 e ردد وچ "امروخ

  رکسع ؛هرم سن ؛زاوهالا قوس یرارهش هج ولشاب

 و : ردزمرهمار ؛روباسیدنج "سوس “مرکم
 1 روهشم كناتسرل طو رم هنتكلع ناتسزوخ

  راو كرز رل هداطسو نورف ۰ردراهبصف ناکرول و قاتسر

 هدنتهجرب یمیرره كردار یکیا موسوم هلبرلعما كچوک .

 22 او مراد یهدنرتهزادا ارز ندنرظدلبا تموکج کک

 3 ینکوا ا هات و

 . «لیحم ؛قالخالا داف اینک ا یمیلاها ناتسزوخ

 . ردفیفخ یرللافص «فیعض یرلع> «یراص یرازکب
 مس كنهبصق نالوا فورعم ود زاوها هج همام

 راو راوصقوچ هدهبصقوش «ردزاوهالا قوس یسیلصا
 ۴ تیام ه رد وص نالید مظعا "یداو یعقو لراوص و زد

 1 1 یو ط یکیا كن هو تواک ندنسلاوح راسل روک ذم

 کت 9 كنهرد و ردشعا لیکشت ٥ رد لور لا نایرج

 فاو دیر هدنتسوا كن رب وک و یر وک میسج ۰ 7
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 ۲۹۹ باتک یصکیا
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 ( زوح ) ۰ردییج دلزوح رد ( زاوخا )|
 هصرا نالوا نعم قامهشسا كنفرصتء و نیبم یدودح

 ) زا وها ( هللا بلق هاه ییاح هرکص رام «رواید

 (زاوخا) با هم ءاح یلصا ًارظن هناا ور ضءب ۰ رایدید

 کا دلا یفیدلوا یتما هار ( و ۷

 عج ًارخومو شفلوا تبسن هرلنا یضارا ا ا
 هلا بلق هاه ءاخ هرکص بولند ( زاوخا ) هلیس هفیص

 ههر وک ذ٠ لبق راس رف .ردغُغ وا لایعتسا و د ( زا وها (

 .زوخ “۰ رایدایا قالطا ) ناتسزوخ ( 4 یلاوح وا هلتدسن

 . رد ( هنشوش ) یعدق مسا هجرلیاریا یکما كناتس

 ندیفرش بونح ؛ناتسرل ۳ سد و الاش قکلغ ناتسزوخ

 دود هلا یبال و دادغب ا هم جلو یتبال و سراف

 یسیلاها و یب م لدم ) .A ( یسهحاسم ۰ رد

 راتګ نانلو هدنرزوا یدودح ۰ رد سقن ( ۰ (

 کا كس هب ون تهح ۰ رددت م 4 قرش لاع# یرلعاط

 طا سزاف یمهراد ۰ ردنرابع ندرله و وا زود یرال-ح

 زفل و زو و راقالصا هدراار وا تولوا عقاو هدانا هرسصب

 ۰ ردیروق یرللحم دیعب و یلوص یرار بورق ههل-جد
 یربت ترعلا طش نیر كنس ضدح كنهروک دم تکل#



e ENS ۳۹۸ 

 لآ و هنلالو ناسارخ زرا دوج نازاع « نداارخف
 ۱ ۰ یدناق نبع

 هدنسارا ناخ نازاغ هللا زوروا ریما هد ) ٦)

 هدنفرط زورونربما ندلارخف بودا روهظ تشحو

 ۶ .یدا شعادایها هاج نازان هرصو شه و

 ربها یکیدلیا ناکسا هدنسلاوح تاره هد ) 34۸ (

 نازاغهنرزوا یرلیدعت هدنراقح یلاها كنعابتاو رادوکت

 ندنکیدمرو ندلارضف هدهسبا شتسا ییعانا و ربما ناخ

 هلاصم 4 راحادعب بول وا قوس هناره هلرکسع هدننادخ
 حر و قدح كناره ندلا رطف هد ) >۹ ( : یدل دا

 ا نا زاغ هد هرکصذدن ون بودا لاک اورمت یتسوزانو 8

 آرا هب راح وس هلغلوا شلوبعوف و رله راح هدن رانا هلا

 هدلاث باتک یمهیخشرات عباقو هی كناسارخ و یتالیصفت

 ۰ یلاعت بام نا ردقج هنل وا برد

 ( یمهیخ رات عیاقو هلر-ایفارغج ناتسراو ناتسزوخ )

 ( رد هدناب )
  وها )۰رولند ید زاوها هنسهراد ( ناتسزوخ )" ۽

 ءاح یصا ۰ ردهریاد ودرب د ودعم ندسرف د زلد ) زا



 ۲2۷ بیتا

 هدنراصح یدنک هلا ر هن دلا ءال ع یلعوا یوو

 هلا ندلاءالع هرکص زارب ناو . یدیشلیا اونا رامتخا

 یلزو كشیاسا بورسوک زو لالتخا هدشب یلاها

 «رلیدلیا هنالقن هرافرط هقشب یلاها ضم لها هلیتهج
 رکسع 4 یلاوح وا ندندناح یتەوکح خب یب مالارخا

 ابارس یرهناخ و لیکت رانالوا یعاس هداسف هلیقوص"

 ا وزن اب ولیکح هف رطر د ند)اءالع و ۰ یدنل وا بد رخ

 0 ۰ یدلیا

 زورو ربما ندنفرط ناغ.نازاغ هدنسهنس ( ۹۹۰ )

 كنهشاس تیروم بولیردنوک هناسارخ هبا ولتا كيبشپ

 . یدنل وا مالا یسهداما

 سیا هل رک “نايا تدونع هن رام دق قالوا 1

 رلناتلبا وخ هلا رع نها هدب واک 4 یلاوحوا ند رالحم

 هدیفح هل وط فاع» ندفیلاکت وا رد ره REE E یکیا

 یدروم" هدنامز زا كن سا وح تاره هلدغ وانالعا

 .ردشش وا هداما

 هب ندلا ءرلع نالوا اورا نیش هشوک هدر ص وش

 فرلکت ةن ودنک و دام یو هدنکلیلا و تار

 یلغوآ ندنکیدلیا افعتسا هلترذعم ناب هدهسیا یذلدا
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 و كا مادقا ا میان ه ه ریکنح

 هروک ذ.تیالو ندنکیدلیاساقلا یکللاو الو تاره

 3 ردو هب هک را و هد رې امت هلغغل وا هبح ول هتس» دهع

 اتعا سةل بصن ههنارج روماو السا یبیلاوح

 الیقسا یتسیلاوح قارعو ناسارخ ناخوک اله .یدلیا
 نوک اله هب راحابهدناتسدس هلن رکسع كن دلا سع هدکدلیا

 ۳۳و راه اا نو .یدلوا تولقم یرکنع
 ا ر تاره هل کسع یکیدلیا قوس رارکت

 دون وا هرکصخدک دنا هبلع ندلا مرمت هدهعفد وب و

 ناخهکرب كناحاا و شلوا رهظهوفع هلراءرب ام نوزوا
 ویو ماّزلالاب ینتربغ كناح سا هدنتس ه راحم هلا

 كاروالد هل نکیشلا هع رج ردق نوا هلیسهارا راتلاسپ .

 كناخاقهد(۷۵) بلا راشم < .ردشمالرا ندا هدنزارا

 ناحاما هلب بت اعس دناهاوخد و شراو هنروصضح

 هذ(1۷-) :ردشعا عنم ندندوع هناارخ یتس و

 ۰یدنآ تاف وع
 ناسارخن دلا نکریلَعوا هنرب هدننافو كندلا س

aهئاره هد( 1۷۷ ) ندلا  

 راهد_ف f هدنح رات )°۸ ( ۰ یدلیا تعزع

 هد( )و شعا مانتغالاوما هجوایخ بو رو هن رزوا



 16 باتک یعکیا

 یرهش دورولا هئاره هل رکسع هد( ۱۸) یادکعیا و

 هدنسانا یراتع نع یهعفدو كراراتات ۰یدلیا همصاحت

 راشاوط ها ره ب واک ندفارطا هلبتفص رکسع یلاهاقوچ كى

 (2۱۹) ۰ ریدتا ره راحت یلتدش هلراراتات بوتح ۰یدیا

 دتف یسهرصاحم تاره كيادکمیا ردو هام یمهنس

 رب یادکشیا هدلاح ینبدلوا دنشم یسهعفادم كنیلاها و

 ندورجحا رار هلیلاخدا رکسع ندنتهجرب كرش بیرقت

 یاره هاکعا لب دم قلخو ددشت رح ندراشددو

 ندهدرولاسرب هرکص ندک دا ریسا ییلاهاو الیتسا

 ر و مادعا ییسهلج رد ةه راد هراتحوح صا دوس

 هدهن ؛ندیلاها هل ردا ماود هناس رخ جد تدم هتفه

 .یدفارب رثا ناتو

 ندن-یلاها یتاتحهو تاره هدره راخت یهعفدو

 ندیلاها ۰ ردهدایز ندکم زویجوا یرادقلرلنال والوتقم

 .یدلب هلیتروفغاص هلا افتخا رفن ىلا نوا

 هنس ر نوا یسلاوح تاره هرکص ندهداح و

 دنایسا ییهجرهو بارخ و یلاخ ندنراعو یلاها تدم

 :یدلوا باضو مو
 رم ندنان وچن ترک ولف هدنگ رات (۱۳۰)

 تموکح لردك ناب كنااةوکنم ندناب ریکنجدمجن نیدلا



NUEربعنا تام ۱  

 a سقنو بلا را راباب 7 رخالاب یدو مادقا

 ۰ یدل وا لوتعم و تولغم

 ۳و هاب سم ود فآالتخا س ارا یلاها هرکص ند و

 وا را مالا یفرط مص یقاطرو كنج یفاط

 لو یلغوا كناخ رکج تور و هرارانات اص یناره

 aa و رف ترد یییاها نوک یکحمدا مت ی رهش 4

 ندنکیدلیاما یج ورح ندهزاوردر كن هقرُف 9 ره و مسن

 لاها هصبجوم تا دن یغنیدل وا شمریو هنرکسع

 “هده را موس لک رایدنا وا مادعا د3 ریو ندرلهزا ورد

 یرادعم كنبلاها یراکدردل وا لرارابات هطاصلادءعب 1

 5۱۷(۰) ردشلوا غلاب هرفن كيب زویتلا

 نام یو هر و ندک دتا طبض ینا سارخ را رانا

 هنس رب هدانا یاکیسام یکلیلاو یا و ناسارخ ندندناح

 ینسماکچ نداروا كنا لوت هدد یا یدلدآ هجو

 یتعابتا ویی اک تم قافتالابیسیلاها یتاقحم وت اره بقاعتم

 1 اح هنرارزرا ییراوربس ندلازرابم كالعو مادعا
 هدقد) وا وع“ كناح ریکنح هثداح و . رب دلیا باما

 كل رولتار 2 هلب رکسع لوغم ك شقلا ینادکیا ندنسا صا

 عام هلی دحا و صخ# ,ندیلاها بودا رومام هلاک

 * یدتا اطعا ما هنسا رحا ما لتف هرز وا قماهار

۲ 
۱ 



 ۹۳ باتک یعکیا

 یشالو اما رخ د ) 0۹۸ ( ن دلا ثايغ كلم

 هب یروغلا ىلع ندم ندلا ءایض یدامادو یسهدازع

 هلیما ر لا تلادع و لولس نسح ندلاءایض و شتا هیحوت

 .ردشلوا قفوم هیدونشخ لاصحها ندهلج

 .ادّرتسا كن ال وناسارخ هاشم زراوخ هدهروک ذم هنس

 هدک دابا ترش هنسالاوح ورم هل e لردا مایق هند

 .یدایآ رارف ناخ ودنه

 لو دننب هنسس ) ¥ ( 3 ) 4 ۱ هام زراوخ

 هزوف تعوکح اربجو ابرح یتیدالب فک كناسارخ

 "ردا عر ى

 E ۰ رکصتدکدتا )لسا ی هزوغ ثالام هلا راشم

 یږرش الو ناردنزامو ناسارخو ےسقت هد و لو

 .یدلیا هرح وت ههاش غال وا یلغوا

 هدنګرات )٩۱۰( یهاشمزراوخ ندلالالح ناطلس

 هنکلبلاو یتیالو نامارخ ییاحرح د ندلا یک

 * یدتنا زوم ابا

a.ا راع هلزواګ هیهاشمزراوخ دالب  

 نا سارخ هل رکسع راتات ENE توقا یدنقرعم و

 كرادنبونارق هدنار ھه ندا ريب ۳ هدک دار وچ زو هنتبالو

 4 راد )را هآ رکسع كب ناسکس زو یبدلیا



 *) اا نیدلا تطف ٠ ىدا شمزاب هندلابطق یسک

 هب یرادمکح

 ه( ندلاءالع )نالوا یقل كنرد ىنبقل ردا سولج

 .یدتا لوح
 ناسارخ هرکص ندکدنبا سولج دمع ندلاءالع

 البتسا ندننناج یروغ نیدلآ تابغ یرالم ضعب كندالب
 ۰ یدنل وا

 هدننافو كهاشکلم یمیلاو یتیالو ناسارخ قبسا

 «یدیشعا مایف 4 هرادا یتیالو كنماباب ناخودنه یلغوا

 هنکلیلا و هروک ذم تبال و هدکدلیا سولح دم ند)ءالّع

 لع ناخودنه ندنکیدشا بصذ یها ىلع ینادنرف

 یس هدوجوم نازخ كنماباب مدقم ندندورو كدام

 :یدتک هنا كنروغ ندلاثایغ باڪتشالإ

 دالب راسوماره هدنس هنس ( ۵٩۷ ) ندلاثابغ

 م و هورمندءهروک دم دالب یناخودنه هلا طبض یناسارخ

 3و اسنو سخرس یدومسع ی یکن یمهداز
 یدلیاهرصاح یسوط هرکضندکدتا نبع یلاو هتدالب

 هندلاثایغ یرهش هلبا نافا بولیفص ندهرصاح یلافعا

 ۰ ربدلیا ملست



 ۲۳2۱ ۱ باتک یجکیا

 ید ولع رخ لنا تلرک رایی لکا ها
 .یدلاق رثا ندنراتموکح كنلاوم د ودعم

 ( یسهرادا كلراراتات و كرابهاشم زراوخ هدناسارخ )

( ۰۸۳ - ۱۹۹ ) 

 امد-عم سدغ دابو چ و و ةاره ندندالب ناسارخ

 درویا "اس ؛ورمو شم هنراد هبروغ كولم
 لهم ندهانش رصس بولاق هدنراالبتسا یدایا رزق

 هنس الیدسا راد كهاشم نراوخ هدهروک ذم هنس هدرالګ

 .یدشملوا لخاد

 ییدالب كهاش ریس شک ندلاءالع i of او

 یلاو+هروک ذمدالب یهاشکلمیلغ وا هرکصندکدتا الیتسا

 هرواشلن هدیندالبناسارخ راس ناتلو هذندب كردن نییعت

 اکل .یدلیا نبع دهم لو یهاش مو

 ماود هدنکلیلا و یتیالو ناسارخ ردق هنسهنس ( ) ۵٩۳

 رکید .ندنناح هاشم زراوخ بودا تاف و هد رات وا و

 : ردشوغلق نییعت دهع یو دجحم نیدلا بطق ىلغوا

 هدنسهنس ( ٩۹۰ ) شکت ندلاءالع هاشم زراوخ

 بول هتسخ هدهار یاثئا نکردیک هرواشبن ندهزراوح

 هدکدز سوک تدش یغل هتسخ مدقم ندنناف و ۰یدلیا تافو



8 ۱ ۷۹۰ 

 ۰ رم اوم تونك | اوا ند

 ٠ مان5راتد یار كن هم وق ممه اط هدلاح یعید) وا شعا

 یتسیلا وح شسحخرس یهدنزللا لرازغ ةلقلاق زجاع صحت

 هاا ندنکیدلنا ملبت ههاشنافط یک کواس

 : "ناطام «یدتا نییعت لاو ها روا یش و ءار ندنسامآ

 (۵۸۲) نوعا النا یرال یهدند كهاشناغط هاش

 دن و مآ ود هتم وام هاشن)عط توشارغوا ردو هرس هد هس

 هردشعا تافو هدر هعوقم

 بوا وا ى شنا + هاش رگ یلع وا ه رکص ندهاشلاعط

  «یدلبا طب یرللع لک ندنساباب

 کم شکت ندلاءالع هاشم زراوخ هد ( ۰۸۳ )

 ماود هرلهرصاح و ه راحو مایف هب رایت سا کلاغ كهاش

 یتکلع ندنفیدل وا و موان بابسا كهاش رعس هلکعا

 هاش رسو شعا كرت ههاشم زراوخ هلبا ناما

o40 )79 ۰ ردشل وا توف ه دهم ےس )  

 3 هنس (oar) نال وا یسالیتسا 2 را كهاشم ز را وجح



: ۲۰۹ 

 هلا ہهاشن ال سرا یلغوا نالوا عاق دن رب ها ۳ ۱

 هاشمار بواوبعوقو هعزانم هدنسارا هاشءارع یردارب

 ای الابهدب ومیرادم> رواشدن و ةاره و رارف هب راحادنع

 هنرزوآ هاشنالسرا رارکت هلبا 4 وامم رک اسع یفیدلا

 ۰ ردشعا طبض یتامرک هدمه و ؛ هبلغ مه درک

 .یرادمشح نادمه هدوا هرکصتدقدل وا تولغم هاشذالس را

 دهاشما رم هلرکسع یغیدلا وت عجا م + هزکدلیان دلا سعش

 اوچا هدب وم ان هاشعا رم و «یدلیا هبلغ

 نکردنا ه راحت هلیرکسع اطخ هد ( ۵۰۸ ) هاشنالسرا

 لوس هاشناطلبس یلغوا و شا تافو ابفاعت بولیزو

 نداطخ كردبا مایق هب هعزانم هلشکت ندلاءالع یردارب

 ا ندا سا یمژ زا وخ هل شا

 دیّوم ۰یدیشلتا تع هاب دوم نوحا هناعتسا هاش

 ءالع هلفل وا ریساو مزهنم نکردبا برح با ندلا ءالع

 «یدنل وا مادعاو بلج هنروضح كش : ندلا

 هللدوع هرواشبن ییاعصا هرکص ندننافو دوم

 ۰رایدلبا لوبق هغلرادکح یزکبوا هاشنافط یلغ وا

 شکن هددسا شک دلارو ناسه 0
 اطخ هدعبو هرواشبن ندنکیدلیا طبض هدب یلاوحوا

 هل رکسع دلا دا روا ندرت اطج لردك هذدناح



 ۳ یا ید و وام ا

 "هراد ۵ كهاشم زراوخ دالب نالوا دنع ردف هاتسهد

 هنمان هاشم زراوخ هدهروک ذم دالب هلغلوا عضنم هل

 اوج .یدنوق وا هبطخ
 1 ها رخ هحعدقم جانبا ندن رلکولع لرصس ناطلس

 ۰ :نادمه ۰یدشعا )ااا یسیلاوح و رهسیر ندنناط و رص

 1 یرهلرکسع هدنسهنس ( 616 ) زکدلیا ندلا نسخ کا

 كرديا رارف جیاناو ۰یدلیا هبلغ ًابرح ردک هنیناح
 - هدیاروا زک دلیا هدد سیا یدتآ اهلا هنس علق ربط
 13 جانا هلا زک دلیا هدهرصو .یدرو یدا هرصا#

 ۰  هدلاح یغیدل وا شلنا نایرج هرباخجم راد هنیمأت هدنسارا
 _ ندنکیدلیا مادعا یعابنایدنک یحناننا هلیکی رحتلزک دلیا

 نب ىلع البتسالاب ندنناح رک دلیا یسیلاوح یرو كربط
 هتسیلاوح نادمه زک دليا قرهنلف نیبعت لاو هاروا رع
 3 ب ندنفرط زک دابا یجابتا كاناو شعا تع نع

 . «ردشماعا افا ینیدعو زک دایا نکیا دوعوم هلا تافاکم

  .زواوخ 1 ارخ وم یصخ نالوا لنق رشابم "العف ندرلنوب
 .یدلیا باص بوردتوط هاشم

 تکی و یادمخ نامرک هدنسهنس ( ) ٩٩6



۷ 

 نالوا ردو هس وط روا E رک

 . رایدلنا تاکترا ییعاوا كغلانف البئسالاب یرالحم

 قارس كردیک هرواشدت رهش دوم هدنس هنس (0٦)

 ضبق یتکلع نایعا نالوا شلآ هنر هاج تحیهداسفو

 یقج هيء هلوانارعلباقروک ذم رهشندز واګ تدش و شا

 دل رهاطن هلبادبع هرکصخ دن ون ۰ ردشل وا تارح هدة رد

 خابداش نالوا بارخ هزکص نکیا ندنس هیار رانآ
 یدل وا راعا یرهش

 یمیاطمد و ناغعاد و سو هد )00۸( ها دوم

 لرفطرا ن نالسرا ندهنفوش نیطالس كردا اک

 ناطاش هدد الد دۇم .یدرد وک اولو تعلخ هدژم

 .یذل رد وق وا هبطخ هثماب هلاراشم

 كل وطبض یییرهش تاره هدنګ رات ( 6٩۰ ) دوم

 هللا نییعت ت هلاروا یزکد ند)افیس یکولغ ات ودیا

 مسر یاد اه ناو زام تقاعتم یو .یدتک هرواشد

 هن رزوا ۳1 E ن دلا قیاس

 اد وم هدززباشن ًامزبم رک د ندنکیدلیا قوس دع
 ردنا

 اس هلرکسف هدنسهرخالایداج هروک ذم هنس دب وم

 ماش زراوخ هدهسا یدلا هب هر صا تو و وه

۱۷ 



 1 ك رستم وب کن واعم روس ر جانا یال وط

 ةتغاطا ندنفرط دوج ناطلسو شاوالخاد هنا

 . هلغلوا شاعا تقفاوم هما نالیزاب یواح یوعد
 ام زهنم هدک دک هٌ رزوا هل کک هلاراشم ناطلع

 2 رادمکح نارد زام هرکصذدقدحاق هتان اح ناتسربط

 ۲ هال هلطرش لرو نهر لغواو هلبماقلا كسر

 1 هنس ودننک ر لع یکهدند و وفع یروصق ندنفرط دوم

 ۰ یدنل وا هح و

 دوم .یدیشعا السا یاره یز زعلارقنس ندنس

 واج یتار ھ اردک هل رک_سع هدقد) | رح ندهداموب

 . یزیزعلا رم 21 ندنکیدلیا لیصحم جد ید د رال ٹک ا او

 | شغل وا ملسد هدب و« ِتاره و مادعا نبات اف

 سس هلکعا رلب ها یا ره و ت٤ نع دوج ن اطلس هد هسا

 وب ۰ (۵۳) یدتا رارف هتسلاوح لب

 اسارخ یسهشاط زغ هد (ههع)



Yoo 

 لا راشع ناطلس ندنکیدلبا ج ورخ ندنتعاطا و _
 عیطم هرس ناطلس زسنا و هبلغ اب رح بودیک هلرکسع

 .یدلیا داقعنا مص هدنرنب هرزوا قلوا

 عاقنا هدنسیلاوح ناسارخ یسهشاط زغ هد (4۸)

 مایق هنرلهعفادم رح“ ناطلس ند راکدلیا لالتخا و هنتف

 هلغل وا ریسا یسودنکو مزهنم یرکسع مدنا یدلیا

 ةفاك ادعام ندناتسهد و ةاره كناسارخ هموقم هْساط

 هدیدالب ضعب كاسارخ .رلیدر و یدبا ای یییدالب
 ی راسا كج“ ناطلتس" : یادت هوا و لرایر وغ

 “رواش هبا بقلع هليا یقل د ؤم ندنرلهلوک هرکص

 یکولع رکیدو ینیدالب ناغماد ؟دروبا ؛ا ن “سوط

 ۰ یدتا رلیتسا یسالاوح یرخانا

 توحاقند رالا )رع ره ناطاس هدنخ رات (۵۵۱)

 لتعز هورمع هللا روبع یر نوصج نداروا و هذعرت
 تافو هد (0۵۲) هدلاح یغیدا وا شهریتک هلا کلم هن

 ن دج ن دو یسهداز هریشم* هرزوا یتیصو هنر و

 .یدلیا سولج ناخ ارغب
 یرواشنت دوم هرکص ندننافو كره ناطلس

 شعا لالتتسا نالعا هلا طبض یاسنو دروبا جاناو

 روهظ هعزانم هدنرلارآ جانبا هلا دوم هدلاح یراقدلوا



E 

 دک تس Is را داب 0

 ۳1 E ۰ هیلع هللا هجر

 - ا یهرکض ندیم و هدزوک دم هل (

 ثح قآ ارجا نالوا هجهر زح و هفارع “اوج اد :

 س هدلح و هلغلوا شغل وا رک ذ هدنراص وصخ و

 ی .یدمهلروک
 ۱ ید .هنس ( ۵۱۱ ) هللاراشم ناطلس

 تخت دوج ناطلس یلغوا كردیا تافو ینوک ىج رکی
 هیدلیا سواح هتنطلس و

 سولخ" ( دم ناطلس ن دوم ناطلس ) ۱ ۱
 3 5 ناطلس یشادنرف هدفدلا ربخ رس یربما ناسارخ و یسیع "

 |  ناطلم رار هلبرامظا ےظع عام ییالوط ندننافو لدم

 ۱ بلط نوایمفن یتنطلس رەنا لوب یسولج كذوم

 ( ۵۱۳ ) هاب ماق هنسالنسا كذكلام قارعو لبجو
 مزون دوګ ناطلس هب راح اب ا وح هوا هد را

 چ ا حل راهتسا ها ارخ 2 ناار و

 : یا
(ory) ۱3 لس زسنا هاشم زراوخ هد  



 بو باتک یعیا ۱

 ةا راشم ناطلس ندنکیدلیا جورخ ندنتعاطا هٍواد

 .عیطم هرس ناطلس زسنا و هبلغ اب رح تودیک هلرکسع

 .یدلیا داقعنا ملص هدنرنب هرزوا قلوا

 عاها هدنسل اوج ناسارخ یسهشاط زع هد (94۸)

 مایق هنرهعفادم رح“ ناطلس ندراکدلیا لالتخا و هنتف

 هلغل وا ربسا یسودنکو مزهنم یرکسع هدهسیا یدلیا

 ةفاك ادعام ندناتسهد و ةاره كناسارخ هموقرم ةشاط

 هدیدالب ضعب كاسارخ .رلیدر و یدبا ا یتیدالب
 نرالا رص“ ناامید 6 كرار وغ

 “رواش هبا بقلم هليا ی دوم ندنراهلوک هرکص

 يولع یو ینیدالب ا درویا "اس “سوط
 «یدشا البتسا ییسالا وح یر انا

 توجاقندنرللا لرازغر م“ ناطاس هدنګ رات (۵6۱)

 هد: نع هور هلا روبع درې نوحه> نداروا و هذعر

 تافو هد )۲( هدلاح یتددلوا شربتک هلا ن کل دن

 ن دج ن دوج یسهداز هرشم* هرزوا یتیصو هنر و

 .یدلیا سولج ناخ ارغب
 یرواشدن دؤم هرکص ندنافو كرص» ناطلس

 شعا لالتتسا نالعا هلا طبض یاسنو دروبا جاناو

 روهظ هعزانم هدنرلارآ جانا هلا دوم هدلاح یراقدلوا



 ردع تشد تان سوز, نام رابادخ هاب

 : . هلع هللا هجر

 اط 011 ى کنج ندی و هدة ووك ذم هنس /

  ثح یآارجا نالوا هجهرزجو هفارع "یلاوح دم
 ات 2 تل وا شفلوا کد رو 3

 ۱ .یدملروک

 ۱ رب کنار ) ۱ ۱ هلا راشم ناطلس

 کک دو ناطلس .لقوا ؛لردا تافو یتروک یبقخرکب

 2و «یدلیا سواج هتنطلن

 بغ ناطلم ندر ناس
 ناطلس یشادنرف هدفدلا ربخ رص“ یربما ناسارخ و یسیع "

 ناطاس رار هلی رامظا ےظع عام یالوط ندنناغ و لدم

 بلط نوح ای سفن ینطلس كرها لوف نس ولج كدوح
 ( ۵۱۳ ) هلکعا مابق هنسالبتسا كنکلام قارعو لبحو

  مزهم دوخ ناطلس 4 راحاب هدنراوج هواس هدنخرات 2

 | «ردشعا نالعا یلالقتسا هدناسارخ رجس ناطاسو شل وا
 بن سنا هاشم زراوخ هد ( ۵۳۳ ) رم ناطلس

 1 خدا هنتعاطا راد یزراوخو هباغ هب راح اب لدغ

 9 .یدتا
 1 اطلس زسنا هاشم زراوخ هد ( ۳۷ )



 e بابک یھکیا

 ۳ هد ناطلس ناتسحرک و نمراو نارا و ناحص!رذا و
۶ 

 یکیا یل وا ا دواک او ناتس ربط و قاعو

 . ردشش وا هلازا یرلهغ زانم و لوبق هدهگ رط

 ر نکرد هدا دود هد ) ۹۸( قرابکر ناطلس

 تاف و هدا مان درج دز هلص رم لس ینوکی کار خالا

 E اف هوود جاقر لاو شمع هل هم هعف ادم كن رولا

 هلازالابیرلفل ام بول واتلقنم هتمالس ندهکلم و هب هکله

 ۰ هلع هللا ة جر ۰ ردشعا تاف و هدد ور یکح دا تحار

 كل ردیک هدادغب هلرکسع زابا «یدیشعا تیص و هزابا یک

 ناطلس یردار كف رابکرب هد هدا یدن وف وا هد هبطخ یع"ا

 یا هلتتفاوم ذخا ندزايا ًاص و تعزع هدادفب دم

 . ردشعا 5 رفت هدنس ود تنطله

 یداج روک ذم 2 ) هاشکیلم ی لر نالا (

 یداچ تول وا لئان هب هق وس تندطاسهدن رخا وا یسال والا

 ۰ یدلیا مادعا یزابا و ول دی وا نوا كنهرخالا

 تاللا ماظ) رز و هدنسا ر وشام مول »دنس ) 0۰۰ ۱



 زار او ۹ ۳۰۲

 قرایکر ناطلسو شعوطهدندادبتساد ینا-ارع ردقهنس
 - وا یلخوا كانمارفط اتت لرم یشادنرف هد زات وا
 شا ماف هنسالبئسا كناسارخ لاسرالاب هلرکسع یصعلا

 مدعم ندزلوا لسصاو هناسارخ زونه هدلاح یعیدلوا

 :یتیدل وا لوتعع هلترشابم كنسهعن صعب ناخ نوقرا

 «رایدردلس هقرایکرب ناطلس یتیفیک ندنربفدلا یی ربخ

 هرس نتراما یال و ناتا رخ هلودک تادلاب:ناظلم

 ۰ یدجا دیو
 ن دو فورع هلکد نا ربما ندنسابرقا هرکصذد و

 راهظا تفلاخم هلا: مابق" هنهیلع قرابکرب ناطلبس ناهلس

 رادتا هنسالبتسا كناحارخ هلرکسعیکیدلیالرادنندغب و
 یدو هلا هبلغ هففادلاب. رحمت یرما ناسارخ هدک دا

 ۰یدردکح نیشتا لیم هنرازوک ب وردتوط

 د ناطلس یشادنرف هلفرابکر ب ناطلس هد ( ۹۳ )

 بولیزو یرایکرب هلیعوفو هراسح هدنرلارا قوس
 تعزع هنسلاوح ناسارخ هلکل هبلغ نالاق قاب هدناب

 كمك هربنلا ءاروام كردا عج رکسع رادعر هداروا و

 هبراح هدنرلدب ندنکیدلیا .مایق هعنم ره ةد هسیا یدتسا

 "یدل وا .مزهنم یرایکرب بورتسوک زو
e زاید تول و بع وق و هطاصم هدیرلارا هل ردارب هر 

 شش زا اا



 0 بانک یجکیا

 .+ۍدلاق هدنراد یدالواو شت ردق هنطبص لد وم ن دلا

 دنفرعم ندندالب رمنلا ءاروام هاشکلم هد ( ۸۲ )

 ۰ یدنا طیص نران فالاغو ارام و

EAS )ندمایس شا یردارب وشک هدادغب هد )  

 تې ع هدادغب ندفارطا هراس ءاعزو ندبلح رقنسقاو

 یتاطلسلا عماح یکهددادغب هدتع عو هاشکلم ۰ رایدلیا

 هعداک هدادغب هر ونس نیطالس هلا هاخدصرر و اب

 ۱ ۰ یدردتا اشنا ها صوصح هن رلتماقا

 ییا رچ یس (۸6<۰ )دکل ملا ا
 لَمْ هناهفسا یثعن هلکعا .تافو هددادفب یتوک نییهسب

 2 ٠ هيلع هللا ةججر ٠-ىدنل وا نفد هدا روا هلا

 هدننافو كنب رد (هاشکلم نی قرایکرب ناطلس )

 كفرابکرب و یسهجحوز كهاشکلم ۰ یدلیا سولج هنرپ

 یلغوا نانلو هدنشاب ترد نوتاخ ناکرت یسهدلا و یکوا

 هاب شکم .یدیشعا سالجا هتم وکح ر س» ید و

 . هلتعزع ناسا رج ناخ نوغرا یشادن رق مقم هد داد

 قییدالب ناسارخ هللا« .رکسع تعج یکیدلیا راد

 كناسارخ وتعجامم ەق راک ر نالیلس هرکصندکدلیا طبض

 هددها یدلیا ساقلا ییکیلم هنس ودنک هلا ع وطعم ناعص

 .هنس ( 24۰ ) ناخ نوغرا ندنکیدلیا ضاعا ناطاس



 .هدنشا قرف یوک یصن وا كنرخ الاعیر هروک ذم هنس

 هرلع 2الا هچ ر ءردشعا تاقو هد)اح یدل وا

 یدهع نو ڭكن اباي ( نالسرا بلا ی هاشکلم )

 ان هرز وا یلص و هدناقو كالع بلا .ۍدبا

 هبطح نما یه راسم داد مد ك ردبا س ولح هتنطلس

 1 .ید وق وا

 "هدادقب ندنفرط هاشکلم هدنرفص یعهنس )411(

 اطلس دهع همنلاماب مات دنیلخنییا ره وک نالیردنوک

 *یدتا لاسرا

 راس. هلب رهش قدشمد هاشکلم ناطلص هد ( 4۷۰۱

 بلا نب سن هلودلا جات یردارب ۍرار یکجهدیا چ
 . هرطمتءوکح لردیک شن ندنکیدابا عاطقا هنالسرا
 1 ۰یدلا یلح هدعبو قشم دادنا ندنرلد یلاع

 ,هتلهاشکلمناطلسهللا یمالیدتعلا هقیلخ هد ( ۷ )

 . ردشلا ج وزت یتیزف

 لج ندندب شات یردارب ناظلس هد ( 4۷۹ )
 :وون روک ذم علق هلکم و ییسهعلق ربمج هنلباق» ب ولا

  تورواهلقاح هلفقلا ىلع فسو ندنکیدلبا باطخ هللا

 ۱ اس ندهرابوش هبلاراشم «یدلیا ح ورح اطلس

o EDL 
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 ON SF یو در مزیت ات شا تک تا هی



 ۳۹۹ باتک یعکیا

 رار هلن لا نج و مادخ. روطارعا ؛یدلاق رز قج هصاب
 دین ږوطح كناطلدب بلو یو را

 ییسودنک و رسا هدد یروطاربعا ناطلس ۰ رید) ریتک

 كءحبانح هدکدروک رداق 4 هلءاعم ول ردره هدنةح كنا

 یتیرفظ ناش راز هل رکشت هترفظم ينيدروب ناسحا

 ضعب یروطاربعا نوچما كعا نییزت هلنورم تیولع
 هدننراسادب هرکص ندکدنا وفع هلا هع ورشم طورش

 لایشرا هن رلتکلم اززعم راز هلا اور راس نانو

 هت ولف و هدکدروک روطا را یتفیدل وا هرز وا كعا

 لاوش هد «رد؛دفرط هن زک هفلخ »,قرولوا نا رج

 لوا روطاربعا هدن رک د رس وک ییتهج دادغبو ۰یدلیا

 یاد یکم اف تایظعت یک ردا هد" رهن ود هفرط

 زازعا لاک یراشادفراو روطاربع هرکص .ندنوب.

 نکل« رایدلراقیچ هلو یرغوط هننراتکلع هلا ماتحاو

 بودو وا یت ورم یکیدروک هرکصخدکد نک ه رایدروطا ریما
 نهرا لیدو کیف دکن داکح ندہلاوح وا ناطلس

 ۰ ردشعا اليتسا قیدالب
 قیدالب زهنلاءاروام نالسرابلا ناطلس هد (:56)

 هعلق هرکصندکدتبا حن یتسهعلف مزرک  نکردیک هری

 باتع و بالج هن روضح ییزراوخ فسو . یظفاح



 دليا داربا قطنر ود :gE و ۱ هدنراکفا

 ۳ 0 هللا یغدر وق E یقیدلوا بک ار

  هرکصذدکدلبا اد ض ی ه۶> تاتح و عصو هر ییزو

 وش هسبا مدلوا دیهث» .یدیک سابل ضایر هنرزوا

 قلا هرب یییرفواو یتیای كر هد «زکیدیا نفک کی یمابل

 n چ یبهنادجو رو 9
A EEE TOES 1 OTE 

 هج منعشد وا من ریبکت و 3 نیر ۳ لر
 رابع ییسازا هرکس یکیا ندچ ام گم لس ۰ ریدر وک

 مک رتل کوب یی را دص هللا للا هدهژچب رب ره : یدردل وط

 هدقهردک أ یاشغشنآ هفعاصر يسر زه كنيم ةارغ

 تب تهخ هنامروا یزوفر یراودرا هلرلعور ۰ یدیا

 ازفا تے شهد "هرظنه رب یکر ددعشاوط هدشعنود راشنا

 ی رز واكن رکسع نع“ د تدب ولغم تاصس ۰ یدابا لخت

 هنر زوا ی ود را مالا تد رفظ» دیش روح تو الباق

 قج هيم هلو تفو هفعاب هنربرب ادعا رک اسع «یدغوط
ESهازع و ۰ زاید الشاب هغچاق بوک ج یییزکیدکی  

 هدیآ فلت یی راکدرمنک تسا ر توفار یی هف را نیلیسم

 قانا هد هکر عم ندراهزانح ۰ یدلیا ماود ۵ فعل هدیآ

EOE YENزر  



 ٦ باتک یجکیا 7 ۲۷

 کیش رد یس همهلا نیل مایک هسا رر و ناما ندلحا

 «مدلیا نیبعت دهع یلو یهاشکلم مقوا مهيا رولوا

 هنعفد هلرکسع هزرکص ندکدلیا دارا قطن ر كرهد

 ندنعاط سور یروطاربعا مور «یدالحا یرغوط

 قوس ورلیا یرفن كم نوا یکیدلیا ذاا شرط ا2ءدقم

 «یدزویرلءور هدهلجرب نالسرا بلا ناطلس *یدنبا
 یدل وارسا ینا ام وق و لوت یغ وج دیدی ا هی

 هدقدلاق هفاسمزآ یرلارا هلی ودرا كوي روطاریعا

 هدک دلیا ساقلا هطاصم ندروطاربعا ؛ناطاس اعیراطور 

 نداوج و ناظلس ندنکیدرب و در باوجر رغا كب

 یتکج هلک م زال یراغا راتخا رییدن هن هلغل وا یا تیاغب

 دیدل هلا یراحاا كللادبع ندجحم ریصن وا هیقف ییاما

 لومأم ندنس ماود هه راخ» . هیلاراشم هبقق هرک اذلا

 تعحر ه ورک زسه را ۰ ردلوئسم ندهللا ترصنو

 ییالسا دالب كل زاهور هدمه «تدالص هند مه هل وا

 روش ت ردق)ف ۰ رول وا شارب و تيبس هنراعا اپا

 برح هللا لع الکوتم ۰ ردوجرح یسزاب همان یک

 راو هغ بوپالپوط ینیرکسع نالن هلکغد ياما
 هسک رب جبه «ولنوسلیا هبراحم رنالوا كجهدیا تابث
 تدوع هنتکلع "کج هیر وک ,یهنورما نوجا برح



 امید تک رم او 6
E2 را یحیی تا رس  

 ر

 نسحو مارکا ه وغی كردبا الیتسا یتاره هرصاحاب ییوغب
 .ىالبا ملرنلا سه اما

(<o)تملا ماظن یرزو كنالخس را بلا .هد  

 ۰ یدرداب یس هس ردم هیماظن هددادغب

 -رابد هلتع نع م زکب راند هد(4۳) هنلا راشع ناطلس

 .یمهدازع ندا درفن هدناره ۳ رخوم و

2۳۳ etê dê EE 

 :بلح لردک هل هوز «هارچبا نصت یرادم 2 ۹

 نات ۰ یدل وا زرهظ هنتعاطا هل رصد ی دوم یا

 للا لوزن "ندننآ هدکدزوک یتیروع رکب راید نالسرا بلا

 ندبلح «ردشعا كرب بروس هنزو هدعو هروس ىلا

 ندنرهشاط حرک "كلانص *سور «ج فا “مور سواها

 دن مار دنس ادا كنالسا یا دورو یکم

 :هدایز ندکیشب نوا هدنناب ۰ یدلر و رخ 4 السرا تلا

 :هرکسع ك زویکیا هللاهیزجچ ثوفوش ندنفیذآ ؤا رکسع
 ند وخ ییناهلعتم و مرح هلک روک دعب ند هظح الم هبلع

 کب قح بانج» هلبا عج یییرکسع .یدردنوک هناذنه

aD i ka 



 ربما *ل E هنات_سهف دلا راشم EE هد (46۲)

 ۰ یدتا تص نکل ەن دا رز ی سرب

 شک هدام ر ید ۵۸س )400( ك ل رغط ناطلس

 ۰ یدلیا تاقف و تونل هت ه دن رش یر نکیا هدن-ٌشاع

 تافص هدوتس تاذر خاص ؛ عج هيلع هللا ةر

 ۰ یدا

 نی واخ ه درس یس هع رک كهللا ماب معاق هفرلح هدننابج

 هلتهح یعیدل وا ےھع و رپ ییسودنک هد همسلا شعا جوز

 هرکض ندنتاقو ۰ یدیشعالوبع وف و تولخ هدب رلءه را

 ۰ یدنل وا هداما هدا دعب نادر املا راشم

 هدنن ایح ه] ,:ج یاقو دلو ال ثلک» لرغط ناطلس

 دن رب را بلا ی .ربما ناسارحو یهداز ردارب یینطلس

 دل ودلا درع م دبیمع یافو هد, ها شلتا ترصو

 ناعلصیمهداز ردارب دذ كلا راشم ناطلش یردنکلا

 نوا كنو ۱مالانب نکل ۰یدلیا تعي هدواد .ن

 نایس . یغاب نداما ندنکیدلبا تدع فالتخا

 تعفاوم و لبه نالی سوک فرط يفرط كل ردنک هناسارخ

 تعب هالتسرا تلا, هلا منم ندننطاس ناعلس هننززوا

 «یدنلوا ارحا هیموع

 ہد هم ود رم 5 (دواد ندج نال را بلاناطاس)



Vegعلا تام ۱  

 زوخو Sb ناتسسدرک و ناح: رذا
 : ۰ یدلا

 ترم ناب یعباقو تاهالا اب ما ندهبسابع ءافلخ

 . دادفب بولک دادغبەد ) ۷ ( هرزوا یعددنل وا لب مک ما

 هلا هفلح و اعا یر لالا كنک و لم 4 و لا هح

 " لصومو نیبصن ندذادغفب ۰ ردشعا ادب هنرهص تیسانم

 ۱ نه تابع تل ود هلند وع و تع زع هد رلفرط ر کی راد و

 كن هبسابع ترام هفلخ «یدشلاخ هدير یتتفالخ ناش

 تبال و یاطعا هرزوا قلوا یراح یکح هنس هلچ

 فو یتیهز هدهفیلخ روضح ندنکیدایا تعلخ سابلا و

 ۰ یذلیا لبصو رکشت ضو

 , یتایصع هدنادمه كلا هاربا یشادنرف هرکصندو

  كردیک نوا هلازا یتترضم كنا هد (40۰) هلیتهج
 ۱ اد ی هفیلخ و تدوع هدادغد هرکصذدکدروک یشیا وا

 نامارخو یہ 7 تک لر ۳9 نجیب هد 5

 ریش نعذ دن راما ا ~m .نالسرا بلا

AR AD 



 ۲ 3 باتک یعکیا

 ۰ ریدر و یدنا هماقا لاع هنسیحا و هلبا طیص ناسا ۱

 یوداروا هلدوعسس نال هلا موه هناره دواد

  ) ۳۹ ( یدعاط هنر

 : كن و نوحاناصما تڪ هدهزک رب د وعم ناطلس

 نکل ۰ یدبا موش هن زرزوا راس هم و

 هةشي ندفدل وا شات یرازوک ند رب حس اد باتری

  رلتخا وا رلبق وس ددوو ر و فالتخا هدهد رلارا

 عم هدر نارك دلد وعسم ناطلبم هدافتس الاب ندو

 ۰ راد 2 اط بوزو هدنر وص كج هرم هدأ

 یدلکح هن راف رط 2 د وهسه ناطلسهرکص ندمازمنا و

 ییسودنک هلکع | مایف هنهیلع هروب ره یشادنرف هدهسیا

 ندن د زلد ناسارخ ی لرعط و ۰ یدلیا نر تسدرد

 هدار وا لرد هن رهش خایداش عفا و هدن راو رواش

 ةالو یعیدل وا شالا هماقا هلا نالعا یلالقتما و تئطلس

 ناطلس ) هنمات تکی لرغط هدرا تالو هراد لاو

 هادا هدناسا رخ ) لم اکرم ن ك لرعط ناظاش (

 ناجرج هد ( 1۳۳ ) هلتریغ هعیسوت یتکلم هرکضندقدل وا
 2 )۰۳۷ ( و ییاتسهف و مزراوخ ةرکض 22 توقف ر و

 ایقاعتم و یاهفصا هد ) 22 gi ( و یروند و ن
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 e 5 توا نار 2 نکیا زا

 اطلس ۰ رلیدالاب هبرح هلبتروص داباداب هچره كرهید
 ۰ :یدلیا یداصت هءازما لتدم كب یزرگتبع علد وشم

 كگرایقوحس ریارب هلیساناب هفارطا یسهعیاش كن هب غ ةبلغوب

 هرواحم دالب بوردل وط یتیزوک كقلخ یرلتاهم
 ۰ .رلیدالشاب هکم نجر هر

 N ا هد 2ترا یدتسا كعاه راح هن د وع سم ناطلس

 . ۰ ىدا رويدا تأرج ندنفیدلوا شب یزوک ك

  رایتخا یتتروص نیمأت وراق هنیراشادنرق و هکب لرغط
 3 .دنقالطا كنالم زا یرلبع نانلو سوبح ران و ۰ یدلیا

 ۳ لر یراک چه توک اقا هوي وا دعاس
 ح رارراو هاب هرب یزودنک دوعسم ناطلس ۰ ریدر و

 یرلشادنرق و لرفط +یدتیا دعوینفج هقار ینالسرا هسیا
 و دیک -

 3 ناطلس هده راج وش ۰ یدالشاب 4 راحت هدنرلارا هتب

 راچود هتعزه جا رب نده راحت یکسا نکات “ارنا

 3 هدايت يع .كترفظموب یراردا رو كن لرغط ۰ ید لوا



 ا ی و
 نا دلودلا ءالع-یربسا ناهفصا * ل وا
 : مدرلاروا ۰ یداوبع وف و یرل۵ راح یلیح هلا هب وک اک

 : ` هرایدتک هناصت رذا ۰ لیدم هن راب ید

 ۰ ردشل وا رهتشم هلرمات لر هدناحه رذا تعاج وش

 عقوء رب ندرب یرافدنلو یرلشادنرف هلا كىلرغط
 همزراوخ ندارواو هناسارخ هل.س وزرا قلو تعالس

 ها ردغ كهاشهزراوخ «رایدابا مایخ بصث كردیک

 «یدلدنا ناشیر یراتعج و ال یرارداح هلفداصت

 هوم هدیناشدر لاحر بویمهلو تعالس یاح هدهداروا

 ۰ رایدتک یضوط
 رظتنم هک رات لاا واو کرا

 برجع بیجگ ینیراود نک فرش ثاریگناهج نالوا
 كردقدهاش هسیا رانو هرو هدا لابقتسا هلراه ولج

 تروصر 4 قالت هلراود نک لایه وا

 ندفرمشوا نانلو هرزوا برفتو قابثشا 34

 بارطضا نوحما قع راب هلت-الس زکلابهدلاح یراقدا وار:

 دیعلا ) « یدبا رارویشالوط بوارا نما هل اس رهام

 ۰ ) تعصب ردقلاو رب دن

 هدفد) والصا و هنسیلاوح ورم یراشادنرف هلا كى لرغط

 قوس رکسع یلتماک هنرارزوا یونزغ دوعسم ناطلس

۳ 



 3 چد ناحارفب ِ 4 هاب كناح ارغب یهاشداب

  یدنلو هدنراکفا قمردسلاق هدکلر یسیه ندنکیدلیا

 دفع وط هل رکسع یدواد بولس 4 وط یرغط کلات هد هوا

 Ee كناخارغب و فداصم 4 هدن دش ًدعفا دم هدک دلیامایق

 هلع یفیدلوا سوبح كنشادنرق دوادو ۰ یدلوا مزهنم

 تاعوفووش۰ یدراتروفند-بح هدیلرفط بول ورلبا ردق

 هل ندی راک د ءهدنا تننعا 221 و هدرلا ر وا قت را هن رزوا

 ۰ رلیدتا تد وع هدر

 ۱. ارا قوشس نا نالسرا یسهجوع تاب لرفط
 9 یدشساق هدن زا وجح

 هب یو زغد وګ ناطاس هل:هح یعیدل وا ٌرسملحار ۱ هد وا

 ۱ رز وا هل ر. و هتعب دو ناطاسو .یداشعا تلاحد

 هرکصن دکدتا سبح یال راو ام ییرارداچ بوراو هنرل

 : 1 اق رفتم هد رام فاتح و رامما ندن وه رز ییتعاج

 ۳ ناکنآ رک كنالمرا شوبح ۰ یدلبا نکا

 لش هئالماعم یراکدروک ندنلاع لدوج ناطل عاج

 ت 0 هسیلاوح نامغصا اط قاط ندن دهد

o e bi EY 

 , 1 Nا
  9س 3 ۳ 1



 yS وک

 (یموک قوس دا دارو قو ٩
) ۹ 6۸۳ ( 

 ناد ندنس هسا نانلو ترفع ا
 هدکدوب قوشسیلغوا ۰ یدنایسددر كنهروک ذم دشاط

 ار تقولوا ندنهدلوا ناام تناطف رانا ةدن_ من هیصات

 یدنل وا مع دن هنس هب )ترم لپ وغب نانلو یهاشداب

 یفوع لس نوت زۆ هدزفح كردن قو هدتم دخ وب

 و قوس ندا و و .دسوس و یوغب

 هدنعابب ام هلکعا سح ییدصف ۇس كن وب - هدنفح

 لاعاو ترعه همالسا راد باڪس الاب یتعاج نانلو

 ند ردق هتقول وا یدلیا تماقا هد هبصق مان دنج ندا راک,

 نابلسم رار هلتعاج هرکصندنا یدیا لکد هدمالسا

 ك راکر یدافوا ق وس هرکص ندقد) وا نایلسم , ردد) وا

 هنسان ید زو ردا صح هداهج هل رلغاط يسم ريغ

 «یدلوبعوف و یتافو هدفدرا و

 هدن رلءان یسوم " لا را  لماکم : نرلس زا و

 . یدلاق یلغوا ترد

 هدنسر لراازغ بودیک هدنرفح كنءایاب لپ اکیم

 ؛ دواد * لرغط * وغ یرالغوا كل اکیم « یدل وا دیهش



 .م# دعقا دم رتت سا ارادت ن ندرالح

E2۰ (۳۹۷۰) یدلیا مازهناراجود  E 

 ا کل وناما رخ ندنناج ناطلس دن رات ( ۰۰ ) ۰
 ردوا وون شاط نوتلا

 اا یرادمکح هلرت ددر( 2۰۷ )
 1 اش ندنکیدلبا ررعت ها رم هدرا دو ناطاش

 i هدوعسم یلغوا داو ناطاس یسهعرک كناخ 8

 2 ۰ یدنل وا

 نوتلآ ییدلیا فالخا هنن الو ناسارخ ؛لدوعسم 3

  هنس (4۲۱) نالوا یسولج جرات دم ناطلس شاط

  دوعس ناطلس بودا ماود هدنتموکح ناسارخ ردق دن

 تموکسح یارجا تاذلاب هلنعنع هناسارخ هدخراتوا

 دوعسمناطلسو عن د ناطلس هلتفرعم یرکسع نکردیا

  ناسارخ هیلاراشم ناطلسو ۰ یدلدبا سالجا هللا باج

ك لرغط قودس ۵ دس
 یشالو ناسارح 

 : ٠ هلکعا ا

 هدنرم لمتد را _.ة وس هروکذم تیالو هرکصادنا

 ۳ 1 ۰ ردشملاق



۳۳۷ 

 ناک ابا ءدکد تکه زافرط ناتل وم دنا راشع ناطاس ها
 كناسارخ ییبکت رفعج یشادنرف هل نیکت یشابوسشیطادناق

 ۳۹۹ ) یدلنا رومام هنسالبتسا
 رفعج والت زسا یخ هدهروک ذم فنس نک یشاپوم

 ادو ناطلس هرکص ندکیدلیا هماقا هداروا یتنکت

 افا یب نوڪ ا طبص ییرهش ةاره د ودعم ندنلاعا

 یرصن نن نمسح نان و هدنفافر ندنس هە رکسع ءا سا

 ناطاس و رلیدسا یرواشب و ةاره نیسح ند

 هلابجاح نالسرا نانلو یلاو هدناره قلاروا.ندنفرط

 «یدربو یدا جارخا یلاع ی هدنسیلاوح روباشیت
 یهداحو نکیا لوغشم هلسازغدنه دو ناطلس

 رار هلا تکا ترس رب و تکرح هل رکسع و دنشا

 بجاح نالبسرا رومأم هنمالتما كناره و هذءو رفع
 یشابوس زعشان رشا 4یلاوح وا هلرکسع رفت كبشب نوا

 هناحرجییشاپوس نالسرا هلقاق هن رافرط اسد ودروما
 كنالسرا هلا لاح جوک یشابوس نکیا شا بیقعت ردق
 ۰ یدراتروف یه ندنس هم

 یرادمهح نخ هدفدل وا وک كناخ اا تو"

 هللدوحوم یدنک یرکسع یغیدلا دادتسالاب ندناخ ردق

 ناطلس هدناتس راخط یربخ یکیدلیا تکرح بوردشلرب



 ۱ هما وار ره و ن 8# 9 شا

 ا دد هعفادم كشات و یسیلاو ناسارخ - یتیدل وا

 ۰ ET ط ناحرجو دروبا اب ولغم هلفدابصت
 ۵ هناراک زواج تیاک رجب بوشار هللا روح“ ن یساقلا ِ

 وا AE ن دوم بقاعتم ییسعا یدیصت ٤

 تانا تند مماقلاوا بوزو هدینسیکیار وصنم

 كنکتکس ن دوج ۰ یدل وا رارفتعس مزاع لیعاعساو -

 ناسا و یریما هلدبفر ندی ءایحا یهدنتعاطا راد

 هاکعا مادعا ی یلیعاعسا هدندناح ةالف ج نا كد

 ۰ ( ۳۹۵ ) یدلاق را ندنتموکح ناماس ی

 ( یسهرادا نیکتکیس یب هدناسازخ |

 ( ) ۳۹۵ - ۲٩

 2 و ناطل ناار هد (۳۵۵ ]
 هباروا یثاط نوتلا ندنساما كردا السا نکتکیس

 یر هفالع هحاسارخ كناماس یو یکدلبا نیرعد یلاو

 ۰ یدیشق وا نا افنا ینيدلاق

 ناخ دوج ناطلس هدکدلیا الما یاراع ناخ ثالدا

 ت رداصءو تلاسم هدن رانا هلن رب رګ همانکیربت هما راشم

 یدل وا شع!نایرج تالاس و تف و زارب_قوهلوا لصاح



No 
 سو نی نمی

 یا و ریما 5 رک صف دک دش | طیض.یتکلم كاما 3 هلازا

 :هدهع كناسارخ رار هلا رک ذو داب یتسهشاس "هدعاسم

 هددتسیا یدلیا ساقلا .ندروصتت رفا ساقتا هدنتس

 هنرزوا رواشدن هلا هربج هوق ندنکبدهروک تا وم

 یدلیا السا یناشارخ و حارخا ینوز نکب بورو

( ۳۸۸ )۰ 
EEیسهلماعع لد و ردیک ۲ هنا لر وصتم ربما  

 8 ه رک تع "هوفر و نیوز راک او ی هدکدر و ری

 USES نت دوج رکی یرغ وط هناسارخ ناعتالاپ

 قفوخ ه هبلغ هد هسیاید) و2 راق هدر نوڪ ا هعفادم

 ۰ یدتا طیص یاسارخ ر وص: ریما ندنفیدم هل وا

 یروصنم ریما قافتالاپ هلقاف نوزرتکب باعت ینو

 ن دو ریدلیا سالحا یکللادرع یردار هنر و علخ

 یناسارخ هن بولو تصرف هدنساننا فالتخا و نیکتکیس

 Bi ) یدر و یآ هب البتسادب

 رابتستا ناخ ایا زاد كر یارک و
 .راشم ناخ ندنغیدل وا ضرقنم یل ود ناماس ین: رد ا

 مهاراوا نکرتناهاتس یکیدلیا ساحو ذخا كىلا

 لردنک همزراوخ و رارف ندا حو ن لیعاصا

 مات هن الدا تناسارخ هلرکسع ییدلنا عج هدار وا



 اقردنل وا ارجا لکم تاهطعت رزق
e 31 2 2 سیاح  

 ی و ۷ u ۳۹ را ۳9 ۳ 0 و

 :هدقدل ربا ندقناف امدقم لع وبا هل ما كد حوت ریما

 املا هناخ تالیا یرادم> رر لرد ہک ہرغ شاک قثاف

 _رهظم هنبوفع ,كحونربما هلدتعافش ,كناخ كلبا یدیشعا

 دام هتعا بسک هدنموکح روما هلع زع هیاراخبو قتل وا

 2 مساناوب یلعوا ° رکصت دقدنل وا س)> و تسدرد لعوا

 E یدزس وک تکرخ نوعا كمريتک هلا لاا كن.

 ۱ ناما < Ù3 :ناح یناماس ر وصخم لح كح ونریماو

 ES هل وا هر و هوژرکب یکلیلاو

E E1 ۱ 9 یدلیا رارف 9 ےساقلاوبا  

 : ی لزا ندننکیدا تاف و هدهروک دم هنس نکتکیس ا

 e : یکدم هدنرلارا ل عایسا جلعاوا ار E نالو هد هن زغ هلا َ

 ا 9 قالو دوو شب ثودح فالتخا

۳ 

 زی و اف نوت
TR 

139۳ WENET ا 



 ی باتک یضکیا

 هداروآ دوج یلع وا قره وا الیتسا kê او ددقرط

 ى ء,رء| ماقا
۷ 

 همانتعارص هح و ربما هرکص ندم زینا و قاق و لع وا اس

 ههزراوخ بولیربا ندقناف هدنراکدتافاطعتسا هلیلاسرا او٥

 ندنف رط ح و ریما یعحوهنل وا ومع یر وصف هد)اح ییدنک 9

 دنزراوخ هتفاولاب یلعوا هلکلردلب اباوچ هلعوا )
( 

 یورادنا هاشمزراوخ هلادبعوا ۰یدتک هلحرب نش ۱

 "شب دصک !یصکیاو نکس یسودنک هلن زا تفر
 فیقوتو باج هدکلر هلیاا و نایعا بوردصاب

 ۰ یدلیا

 هدک د: ډا ن هعف وو دوم ن نوا ریما هیاحرج

 هلرکسعو ماظعتسا یتسهلماعم هل وا كهاشم زراوخ

 شاک نالوا یرقم كهاشم زراوخ كردا مابق هنهیلع

 «یدرب ویدا مادعا ب وردت وط یس ودنک و الیتسا یتسهدلب

 ۰ یدلت روو ند-دم یلعوا و

 شم هد نفح یلع واو تعجارم هدحون ردا نوقم

 یسلردنوک ها را كنيلع وا حوت ریما ندنکیدتاتعاغش
 تکرح هدکلرپ هل اعضا یلعوا ۰ یدزاب یتباوج

 لابقتسالاب_هلبا رک اسعو ارها هدکدایا برقت هازاح و



 فو ۱ تدوقب دار اضح ورم
 (a ۳ كيرتک ها ییسیلاوح ناسارخ قاقشال

  هدنرکدرو یضوطهرواشدن هلرکسع ندناح رج هدنس هنس
 | نددفاک هحرد رکسع یهدنناب لدو هلودلا فرس

 كتفو جد هدننلح هن واعم رک اسع ندنساباب و ناصقن

 اه راحابندنفیدل وا نادقف هحاکما هل تهجیسهدعاسم مدع
 ۳ ۰ یرواشس ىلع واو دک هاب كن ركب هل وا مزه

 ۰یدر و یدا طبض

 هراتتحا ین یو فیطات E را تقا 2م قو

 هلآ نلعوا قالو ندههاس تالماعع قرهل وا روب

 هل تاوح هددسیا یدزاب توتکم یواح یترذعم هاف

 * رایدم رب و

 یو

 یتید-) وا لخاد هرواشسن یعواو مزهم دو

 هلآ ماف هنعچ رکسع هدنآ یغیدلوا یوم كنکتکبس

 ًاهجوتم هرواشین باحتسالاب ییدیفاک وق یفیدالپ وط
 "قرهقج ه هلباقم هلرکسع قئافو یبعوا ۰یدلیاتکرح

 وقر ید دو بقاعتم ییعوقو نیفرط “قالت هدسوط

 .قئافو یلعوا هب راحا دنع دلکش ندهفرا هليا ,4 دادما

 a روا ڈیل .رایدچاق یغوط هدرویا موی



  ِ aباک کیا ۳۳۹

 :  E aىلع وا ىلع وا یکلم او ید و 4

 .ردشخ وا هیحوت

 هل با یسبلا و ج رود" ن ۍلع وا هد( ۳۸ )

 حونربما, ید تع وک تفلاحم هیناماس ج و ریما قافتالاب

 ی ربما هل رغ یاسا رح و لر ع ندنالو ناسار >> ییعوا

 ریما نوا برح هلا ىلع وا ۳ قاق اطع الا هزکتکیس

 قلاراوا نیکتکیس ریما ۰ یدلیا هن اتا ندا راشم

 یشادنه هن رز وا ما یعیدلاندح وت ربما نکیا برا هلا

 همزال رکاسع هلا لیوګ ههزغ ییتعزع و لیطعت

 یقلاف و ىلع وا یءبدل وا هرز وا كا تك رح و باععسا

 هلتعجحا رم ه هل ودلار ف ندعو ید هد رلن و هدن رو دلا ربخ

 ۰ رای دلیا دا رسا

 ۱ هلا دوج یلغ وا نک ریما هد دم وق ص ۳

 حو ربا و نده زع بولا ید وچ وم زر هدکلرب

 هدنسحاو تارهو تکدرح نداراح هل رکسع ید

 مایق هر هعفا دم قلافو یلعوا ردا تاقالم هر زکب کی

 یسلاوح تاره و رو اشا هلل وا مرم هد هساا راندا

 .رصان هنیکتکپس حوت ریما هرکصندقدنلوا ریو طض

 هلا هلودلافیس هدو لغواو تاره هلایل هلودلا

 3 .یدابا تدوع هاراڪګ اطع الاب یرواشدب



 : ین نعل و هب دم ۳

 ا موم شف 92 ندوب تب سابعلا ا

 .هرواشف ۰ یدلیا تع زع ی ضغوط هروب اش هل رکسع

 شقایق هیههفادمو نصحم روس نا هدک دلیا برقت

 نانلوا قوس هدهنا هعفد ندنفرط هل ودلا رعف د هدهیدا

 ۱ ارجا بوایردشارب هقاس توقف هلا هب دادما رک اسع

 واو رارف بولط روج“ نا هنرزوا قییضت نانل وا
a ۲ ۰ یدلی| السا یرو شب سایعلا 

 [ ۳۳و 9 ٥ A رکصندن و



 ۳۳۹ ا

 یر هد(۳:۲) و لوغشم هلت رود اب وا تدمر ندنشدلا

 .یدلوا رومأم هه راح هلرلیلید یهدنسیلاوح
 هرکسندکدروت یتسهفط و هصسالاوح یر یلعوا

 شا طبض یجدیناتسربط نانلو هدنسالیتساد ل رکعت و

 قافتا هلا هلودلا نکر كنیلع وا ریکعث و هدلاح یغیدلوا

 هد (۳٤۳)ح و ریماندنغیدزاب هح ون ریما ینغیداوا یسیفخ

 یکلامن رکب هنر و لع نل ناسارخ ی یلعوا

 .هلودلانکر كر هنلتدح ندهلماعءو ىلع وا ۰یدلیا بصف

 .ردشملوا ماّمحاو لوبق رهظم هلتع زع هتناب كن

 (OS هل ساحر كنهلودلانکرو یساقلا كنلعوا

 ىلع وا یلیلا ویب ال و ناسارخ ندتف الح فرط هدنس هنس

 تع زع هناسارخ لع وا .یدنلوا هرجو هرفظلا نت

 توف یناماس رصن ن حوت ریما هد(۳4۵) ۰یدنا شعا

 الو ناسارح ندنفرط كللادیع لح ندنهدل وا

 ناسارخ درذک هرکسع رکب هلفاوا روت هاو
 ۰ ردشلیا طیض

 ییالو ناسارخ ندنناح ناماسیب هرکص ندرکب
 مهارا بولوا ر را روجحیس نب ےھارا هنکلیلاو
 .یدلوا رومآم هتماقا هدناتمق هلا لزع هرکض زارب
 .یدلدا نسعت دم نسطا وا یلغوا هنرو



 هت راتح ها kl. E اا تافاکمو
  ندنفیدل وا بجومینیداحا هل رریکفالخ كحول ریما یا
 (rev) فالتخا ندا تشن ندببسو هدنس هنس (۳۳:)

 دلودلا نکر ندو یب .یدلیا داد تما نیکد هنسهنس

 اليسا یرهشیر ندهناماس دالب ەدافتسالاب ندفالتخا و

 ۱ ۰ ردشعا

 ولت لاو ناسارخ هل را كح ون ریما هد(۳۳۹)
 تاق هدهسا یدلا هب ورک ندنلا هوپ ین: ییرهشیر

 لالا ندا روهظ هدنحا یرکسع یثان ندراخذ

 هن یروک دعرهش ندنعیدمهلوا ردتفم هب هظفاحم هن رز وا

 .یدلیا طنص هل ودلا نکر

 هلک ۱ تافو روصم یسلاو ناسارخ ەد( ۰) ۱

 زیما قرهنل وا نفد هدناب كن رد و لفن هب اصعسا یه زانح

 . نتلعوا رازکت یکلبلا و یتیالو ناسارخ ندنفرط حوت

 ٤ : *ید)و هبحو هرفظلا

 اقا وا ر ودام دنکلیل ون ناتیمارخ لعونا
 ۱ «یدیا هدننناح ناینافص

  لدنایافصهدفدلا قلما یتیرومآمهنکلیلا وناعارخ
 دلارو مزراوخ نرس وک زو قلا راوا بواک هوره

 ضا راد هاتی ص هناسسارخ هدعب هلنیکست ال التخا



 فرطیرلد الو رهنلا ءاروام و ناسارخ م دود هم

 ۰ .یدادبا هیح و هدجا یلغ وا ندنفالخ

 نالوا شلاق هدندب ثيل یب دجا هدنس هنس ) ۲۹۸۰)

 هاروا یتاصدا ن خاصوا یسهدازع ریصتاب ینا تص

 تفلاخحم راهظا " یلاها هرکص هنسرب «یدلیا نییعت یلاو

 دنچا ۰ ریدلیا تعاطا هوم ن ورع نا یو

 الیتفا زارکت هات یشابم.یلغ نب نیسج ندا یاماس

 .یدتبا بصذ یلاو هاروا یروجعترادناودو
 .دنس (۳۲۱) یکلیلا و یناقح مو نامارخ ؛لروعمس

 قاماس دجبا ن صنت دیعس كردبا دادتما ردو هنس

 دجم رکبوا هنکلیلا و هروک ذم تیالو هدهروک ذم ٌهنس

 ۳۷۷ ) رکب واو شا رومأم یاتحما نب رفظلا نب
 هلغلوا دن یکل هتسخ و البم هجا فارحا هدنس هنس

 .نداسارغخ نس ودنکر امالا ییتحار ل رکب و |یناماسدیعس

 ۰ ردغلیا صن ییلعوا یلغوا هدر و لزع

 تشلاحم لاوحا صعب نانلوا هدهاشم هد (۳۳۳)

 ىلع وا وه سصب ن حول ریما هد رزوا لاا

 ن روصتم هنر هلالرع ندنکالاو یتیالو نادسارخ

 ناسام یب هح دقم هيا ىلع وبا ردا نیما یییکنا رف

 شموف هنادیم تمدخ لویرب یک الینسا یتیرهشیر هنمات
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 ٠ او یرو ناسارخ ندتفرالخ فرط .
 لیعاسا هدنک رات (۲۸۸) رد هب هک را وها ردن زامات یکلاع

 | روشنم نانلوا ریطبت هدیابلوا قرهنلوا هیجوت هیناماس

 ٠ هلغفلوا لاسرا وعیدوت هصوصح دصاق هللا هددعتم ملخ

 3 یر وشم لایقتسالاب لبا هقباف تاعظعلت یناماس لیعاعما

 ه3دحا ییسبر ره ل لتعلخ و ندقد وق هاب بو وا

 " استکالاب هرکصندکدلبا لیبقت قرهلق زا تعكر نکا

 < اظعا مهرد كی زو ید هرزوا قلوا شش هدصاق
۷ 

 ۰ یدلبا

 3 یتایارغ هدهریص و یولعل ادب زن ده یربعا ناتس ربط

 ا ارك ءلوهشود :هتسوزرا الیثسا
 ۱  مزهنمیرکسع هدهبراح هللا لیعاعماریما هدءهسیا یدروب
 : ید ییحاوت ناتسربط ندنغیدل وا ح ورح یمودنک و

 ۱ ۳ یوالتساا ندنف رط یتاماسلیعاعما هلةمقح ندد

 ۲۳ يلوا نام لاو هاروا نوره نت دجم

 3 بولوا و هد رات ( ۲۹۵ ) یناماس لیعاعما



e Eشم ی  

 هلا هاصع نالوا کا ذاا ممح زک "یعاطرب

 ۰ یدر و یدنا النسا یتف ربج و داحا

 راد كن هل ودلا ءاهد نده و ید یسلاوح تفريج

 رکسعنانل وا قوس ندنفرط هلودلا ءام ۰ یدا هدنکل

 ۳ تدوع هنام رک رهاطقرهل وا تولفم وش راق هرهاط

 فلخ اروم ۰ یدتا طبض ینامرک ملا هبلغ هنساباب

 ۰ ردشردل وا یرهاط هلا هسسد و هعدخ

 تامل نکنیم ن دو ناطلش رک و

 ردنا ماف هنر ريس و چ رال نال وا هدنکلعدن

 نابرح ه رشد عباق و هد رانا هلا اد لنکس دس )۳۹ ۰ (

 ضعإ بوردنوط ق نلخ دو ناطلس هرخ الا ۰ یدلیا

 كفاح تف و رز ۱ صفح وا یبعوا و شا فیق و هدع الو

 ىا 3م ناطلبس هده_بدا شالوا فر ص» هنکلاع

 ندنلا كراو ص ینب الماک نسبلاوح ناتسصس هرخالاب

 رافص ىب ةلکعا هیحوت هیضقلا دج ندنرادناف بولا

 ۰ ( ۳۹۳ ) یدلوا ضرقم یت وکح

 ( یسهرادا یتموکح ناماس ینیبهدناسا رخ )

( ۲۸۸ ۳۹۰) 

 ارام ٿ 1 نا زرع نر یریما ناسارخ

۵ ۱ 



 ِ 1 دن تلخ ال نانل و ۳ زن ورگ

 و ید دل وایو ی ناروفیالوط ندم زهنا و فلخ

 نامرک یمابع « رکص زار ندهعفوو هل ودلاماصعع

 o وا ی زمره دات ما ب وردااق نداتموکح

 ندتنت رومأم زمره دجا نب فلخاو ۰ دشا رومأم
 ۱ یافغا هلیس هلا دیشتیلاسح یاب غل وا :تهاذ هه و

 ۱ عیشضاع ناتج +. ها ص وصح بونکع و رادتخا یتروص

 مات و نام رک فسو وا یدتا لاد را. هنامرک سو وا

 فلخ ۰ یدنا ندایفنا شل وا رهظء,ه یموع نظ نسح
 نوا. باضغا هدنهباع نمره یتالخ .ناتسیس و نامرک

 هرکص ندناقالم هلرمره هندق یکیدلیا قیفرت هفسو وا

 دق ندننکیدر و یتسهیفخ تایل یمعا میس سو وا

 سو وا ,فلخح هاکعا ارجا ی < كناولعت موقرم

 ناتو نام رک نالسعالاب یهدلوا نمره ندا ےس

 نهریثک, دونج ندا عمجت ب و ردلاق هنهبلع ل نم ره ییسبل اھا

 قوسهنرزوا نمره هلرهاط یلغوا هدنسهنع ( ۳۸۶ )

 هزکشندکدنا و یامنک رابرت ویک ھا یدتا

 نایرج رد راح هدنرازا و نالبعا یینایصع هفلخ یمابا

 تع زع هلام رک هن هرکص و هناتیعس ات وان زهاط هلیسع |



 E بيک نکا

 ندنکلاع4 وب قیر کد دق دا هنطص دب ليما یا وخ

 ۰ یدلیا مارق هالتسا جد یتامرک :نالوا دودعم

 ودا اهم هلا .هلودسلا ماصعص نمو نچ قلازاوا
 لالتا هدفمرلوما هنو بو ای راست فرات

 نامرک هلرکسع یورع لغوا فلخ ندنفددل وا یراط

 یلماع هدنام رک .لنهل ودلا ماصعص هدکدلدا قوس هنسیلا وحب

 روع ۰ یدلکچا هنسیلاوح ریس هدر شاطاروع نانلو

 . كرت ییتعاصا كنهلودلا ماضعص هدهرص وا هدا شاط

 ندنسا ما هلوداا ماصعص و شعا دایقنا هب هل ودلا ءامو

 روع ۰ یدیشلیا رومآمر هنتس دود تاشاط رو ی رقم وا

 رح ندنتب رومأم لرفعح وبا هدفدرا و هريس هدر شاط

 ۰ یدعاق هزا ریش تولا

 تفو ییدلیا رومأم دنتسدرد كشاط روع یرفعخوا

 برح هلفلخ نت ورع تاذلاب هلرکسع هلودلا ماصعص

 هدنساننا یتکزح وش ید هرزوآ كعا تکرح نوا

 م و تولغم هده راع هلشاط روع كرفعج وا

 ورع یدجا ن سابع ندنرادناق هدقدلا یتیربخ یعیدل وا

 هل -ثاط روعت یمودنک هلردا رومأم هب هراحم هلفاخنم

 ۰ یدروج هنسلاوح زا ریش ییزو نوا برح

 هدناریس كردیک هنرزوا ورع دجا ن سابع "



 یا رجا هدنعاا ا تندناماس روصنمتدمرب فلخ

 1 یفیدل وا فا هلبهماطعا هر وص هرخالاب و تلاوت

 ا ندتکیدتا تاج راها داشان ونم الا یا
 هلرکیسع نییعتلاب یرهاط ن نیسح هنیرپ هلبا لرع لج

 ۰ یدردنوک هناتسحم

 :,دعاف را نالوا ییبتم كا كنعالق ناتریحهس فلخ

 شاما ود 4 هرصاح حر ده یدب نیسح و نصحم هدنس

 روصا» هلذهح یفید»هلوا بایرفظ .هنتسدود هدلاح یغیدل وا
 هنتسد رد كفاخ روح“ ىلع وا یسیلا و ناسا رخ ندندناح

 هلا ىلع وا ۰ یدلوا رومآم هنریضست كنسهعلق كراو
 ىلع وا ندنعیدل وا هشاس تدوم هسا هدنسا را فلخ

 ندا نابرج هدن راذدب هدکدتا لوزت هن راوج هعلق هلرکسع

 قز هقجندنسهءلق كرا ًافخ فلخ هن رزوا هبفخ ثرباخم

 طیض یتسهعلف كرا ىلع واو ۰ یداکح ه هماق مان قاط

 ۰ یدتا

 ضراع فعض هنتهوکح نامادس یب هدانا لوا

 هرک رص ندکدتا الّیتسا یسهعلف كرا یلعوا ندنعیدل وا

 هنفما كنا هلبا لوبق یتتعاطا كددناماس رصن نا جون

 ۰ یدو وا هطخ

 نادم كردي هدافتما دچا ن فاخ ندلاحو



۳۳۱ E 

 " تدم یا لارض یی دلا قوس سارق لا
 البتسا و ۰ یدلیا الیتسا یناتسصس هرکص ندهرصاج

 دجا بولزیتک هلا ید بوم ن ورع هدنسهرص

 نسعت یتا ود روڪ“ هنکلیلاو یالو نات یتاماس

 زلف هناروهظ لدا ن فلخ ندشل یبو ۰ یدلیا

 یدلاق هدنسهرادا یرلبلاو كناماس یب یلاوحوا <

 كنتم وک رافض ب هدنرلتکلع ناشارخ و نات

 با یژلصفب ند هلسانسوا هرکص ندقدل وا لا لاا
 هدکشا تعوکح هدناتسعس هرزوا قلوا مات هناماس

 لی دیا ۶ ۱
 هدناسصم دجان فلخ ند رافص یتبهدنس هنس (۳۵۳)

 هتموکح زونا و تع زع هش رش حن نکیا هدکلا ثءوکح

 ندعج ۰:یدیشعا لیکوت یزهاط نا نیسح ندناصصا

 ندل وخد هت کلم قلخ هلیسهیءاد درفت رهاط هدندوع

 رودصت یربءا یراګ فلخ ۰ یدرو یدا مایق هعنم

 ندشناح روصتم و دا رها هل ما رم ھن یناماس قحتا ی

 ۰ یدلنا هریصاخحم نسخ هلردیک هلرکسع نالبردنوک

 ناهتسا هلیلاس را همانع یضن 4 ییاماس روصن نیسج

 تع زع ها راك بولا یتاقلعتم هلیناما لروصنندننکیدلیا

 9 | ودشعا



  هژارپشرفمج نر دم ۰ یدلکچ هزاریش یرکنس هدکدیووپ
 ییسهه اردک هناسا رح 5 2 هل سا تره

 نی الامداح من هنکلیلا و الو سراف ندتفالخفرطو

 ن هللادبع هن ر ندنکیدتا تافو دهر وك ذم هنس جن

 هدیتبال و نامرک ندنلاعا ثیل ینب هلبا بصن یعسلا مهار ا

 ۰ یدلدیا قلا هسراف ۱

 لدعمیردا ر ی ال وناتسهسهرکصندقدا وا ریسا ثل ۱

 ی ریما ییکلع رهنلا ءا ر وام ۰ فدعا زلید سا ىلع ۳

 هندناح ۲ هد هم وور ا قاغا لیعاعسا ی دچا

 قوس هلمتقافر یزورلا ىلع نب نسح ندنراذناق_هلتعنع
 دجا اودا رسا یلدعم و هيلع ك راجل اب کا یکیدلیا

 یدن) وافرفوت هلکلردنوک هدادعب ندار وا و های كندناماس

( ۲۹۸ )۰ 

 یتیراتهلاحم هناماس قبیل اهاناتیح» هد ) ۳۹۹ ): خر

  یرهدل وا شزسوک تعاطا هوتمی نب ورع ندشیل تب
 نیسح ندنرادناق هدنس هنس (۳۰۰ ) یناماس دجا هدللخ

1 9 N ۳ 



 دی

 و تعا رجس ا رکص) دف دقح ندم راف شاپ قوا ۰

 سزاف هد نک رات (ar) هلا درط ندازوا ددو لگ

e7  ردشلا هنلالعتسا كب ىش  

 هد (۲۹۷) نوا تیام ۳۳ ادب كن زکر هاط

 یرهاط هلنافلاب :یرکنس هدکدنک هنسراف هلرکتتع

 هداف ا ۰ یدزدنوک هنناب لردتفلا هفیلخ توردت وط

 ندکدلیا. هيج و اه یزکنس ا وم کج شراف هفلخ

 كت رک ۱ نکس دابا لر ادت ىلع ن تی« کی

 (۲۹۷) یدربویدنا الیتسا یسراف و هباغ *لردیک هن رزوا

 یکیذلیا طب یاسا وح سراف -- یلع نت قیا

 دن رزوا هلن وم رز و هفلخ هدفدل وا عياش هحدا دغر

 یدتح ه دانا نوجا: هعفادم ثل لرادا قوت رکناساع

 ناتج ن نیسیح یلمام یهدنتال و كن هةل هده ترا

 توش نوا تنواعم هوم هنرزوا نما یعدلا

 رامرات یتیرکمغ كثل و انتعا هده راحت قافالاب یسیکیا

 ۰ یدلتوط هنراساد نکردا رارف ثيل ۰ رلیدتا

 یعدشعا» نکلا هنصو یا .تسدرد قس تک
 ۱ : زدشعا ا یساوء هفیلخ نوڪ ا

 قرهنل واشبح ثل هدکدر و وک هدادغب ید سنو

 رګ نوجا ۍسلدا تارا كن وک ندتفالخ فرط

۳9 



 اق كغ لادا هنتءاطا ةا جد یکم .
 ؛كریما ا رد نالولء شلا هنسهرادا تسد:ییلاوح وا

 9 ۰ یدن ود هب ورک نیزسهل وا رم هلو داصت هنسهعفارم

 1 ا داخ دم نیزهاط هدنک رات (۲۸۹)

 . كنتکلع سراف و دهعت هنساجعا عوطقم لام .هلتعجا رم

 . لعام یوزر هغیلخ داکعا يراها یتسه و الع هلاسارج

 ۱ 1 بک یرادتفا» .سابل هدیاد دح رهاط:هددبنا یدژموک

 قدها وا دذلع هما ةد ندلافتشا تااوهآ و ذیضو
 یرکتنم ندنسشلاوم كندج هلنا لعن نتثیل یسهدازچ

 .نانل و لمامهدسراف .«رازدلا,هنی ر راتخادن ییتکیلع مرا

 كت هلن تیلاو  ندنلادوحا :لرهاط نیو اع وا
 ییددم هل وا قفوع "هروما هرادا هڪ“ راق یا ندنت رلماعم

 هدادغر نایت الاب یھ ریما لا وما دوج وم هدنناب هلتهح

 وا هفلخ ۰ یدلبا تیک ضع هب هفلخ و اتع نج

 | ۍیادخ ییط ونک بورسوک تاهتلایور و روح سوق

  هیدغیلخ هدفدلوا یعوععم لرهاط یکیدتا لاخدا هنکلس

 هیت روص باصتغا یه ریما لاوما تسوباق وا هلتعجا رم

 تا س الإ ییسلتردنوک هشانو ناس یتکیدرّونوک

 : زیبای ها باوج هنب وکم لر هاطا هفیلخ

ps e 7اى ی  
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 U کیسا 2
 تیالو .هلیلاسرا تعلخواول هفیلخ .:یدنشعا ساق

 رهنلا ءاروام ورع .یدتا هیجو هورع یهروک ذم

 رها ءا ر وام یییدراهج هل و هلءسادنام وف ریش نده

 رب ارب هل وا یوم كامات نیلیعاعما ی ریما نالو

 لدو روبع یتوحح رہن هللا هسیفک دونج لیعا غا
 نيد هدهب راع ندا نایرج كردا موجه هدش رطنص

 یربخ كتي ولغم و «یدل وا مز ٰیرکښف و لوتع رییس

 نوبس هود یکیدلیا راد ور هدود) وا غلاب هناسا رج

 یکیدرو یضوط هندلاج یراغ ندنشرط باج هلبا
 رکسع یکیا هلا روبع یر یتاماس ۰ لیعاعما هدهریص

 انف کک ورع هدهب راحت نالویغوف و توش) وشراق

 هلة وا ربسا نک ردنا رارف هدام ودنک و مز دان ر وص

 ۲۸۸(۰) یدردنوک هدادغد ادیقم 13 3 لععاعما

 ندهعف وو .یدنا رفتم و زحاع ندورع اذ هفیلخ

 ییتکلم ناسسارخ هلا سبح یورع قرهلوا نون

 .ىدتا هیجوت هناماس ن لیعاعما

 هلیرکسع كنهفیلخ امد ورع "دم یلغوا لوزعو

 هرکصندک دل دنا ربنا ورع ۰ یدیشلوا لونقمنک رداترح



NNE RS 

 ا نوا تواس هدجاو «یدلردنوک

 1 1 حفار زیزعلادبع ندجا ۰یدلریو ما جدهثیل نور
 ٠ هدیناهفصا ًابقاعتمو هبلغ عفارهلغلوا مزنم هد راحم هليا

  هدفدلحا یرغوط هناحرج هلرک_ تع هرکصت دکدتا طبض

 حفار هل:هج یکید رس وک ا یر :ثنا و

 هبط ها كنا و تعج | رم هد ز نود یریما ناتس ربط

 نالیردنوک هناعا ندتاناج دیز ند «یدایا تئازرق

 ابرح كردیک هرواشبن ندناتسربط هلرکسع رفن كيتزد
 (۷۲۸۳) ۰ردشعا هبلغهورع

 هدکدلیا مایف هالیتسا یتاره مفار هرکص ندنو

 قرهقحوشراق هدنرلفرط شخ رس هلا هفاک رک اک ورم

 رارف هرو اشن مفار ندنکیدتنا هبلغ هعفارو ه زا

 هنهرمصاح تع یعفار هدرواشدنبیقعتلاب ورع ۰یدتا

 هذ رفرط مزراوخ امزهم عفار هدلاح یغعیدل وا شما

 قااف ردلا دیعسوا ریما مزراوخ هد هدرا یدجاق

 نانلو هغلخ هدحراتوا ۰ردشعا لنف و تسدرد یعفار

 لاعا لورع هدینهوکعیر هلغلوا نونم ندنو دضتعلا
 « )۸4( یدلدا دج وت هنسهدمع نزال هنس هبلصا

 ءار وام هرکص ند هلازا یت هغ ره نب عفار ثیلنب ور
 ندنفالخ فرط یتمحوت هندهدهع د كنتنالو رهثلا



NAE 

 ا وع یار کت هزیاخ هدّود) و لسا و هزاوشآ

 ری تعا رک یایاده قوج

 ندنلاظء كل ورع یسیلاها ناسارخ هدنح رات (۲۷۰)

 توردنوک دص وص تایهرب هدادغب نوا تیاکاش

 دج اعا نالوا هدنسهدهع رار هللا لع یورچ هفیلخ

 .قمرامح ندیلاوجوا یورعو .یدتا هیج وت هرهاط ن

 :ودرا میس رب ید)حم ن دعاس نانلو هدطسا و نوا

 هلرکسع ورع .یدلیا قوس هنسیلاوح ناسارخ هللا

 ودی رازا رد ههنف و لا وز ندنع واط كسب ود ه هلام

 یرکپسع دغا تی رفظع رانا و نایرح هب رام لا

 باععسا یفویساا هی ورع هلکعا نالوح, هدنګا

 هما: تان نمدهدا وا هدهسیا یدتا رارف هتفرط نازیشو
 ؛یدلکح هناسارخ ندنفبدالک | یتکحیهیم

 تاب راجحندیا نایرچ هدب ی رکسع كن هفلخ هلا ورع

 ۰ ردشعا دادتما زدو هنس هنس (۷٦) ی ام )۷۸(

 ندنغیدلوا نايا تااسم هدنسارا هلا هفیلخ هد رات وا

 E .یدنل وا هدافا هنس هم اتس لاعا

 :A) ( دره ن عفار نانلو لعاع هدنسلا وح یر

 دفلخ ندنکندردوک تولا هدرتعما ههل هک را

 4 رز وا كعفار دز تو زب زعلا ۶ ندجا E :دناچ



 یی u تیععت یا كف هاو ور 9 ارا

 ۲ راهاط نی دم ۰ ىدا وا فاد مدآ زدف كب نوا ندر 24

 : ید هود هم رک اسع هدلاح یغنیدل وا دیقم

 ۰ رداک دنا كءفوم بول و تصرف فرا تان ولغم وش

 لرد هدناخ روت اة دزح رکص ندنها زا ت وععت

 ] هزاوها و اظعا ماظن دن ره ضد هن روعا هدار وا

 :هدنلاوش یسهنش (۷۹۵) هدلاخ ینيدل وا شا الیتسا

 . شا تافو هدرولاسیدنج بونل هتسخ هلتلع جلو

 e .ردشمروطوا تيل نیورع یشادنرف هنر و

 ونت هداناف و كس وععت یزد اسل نور

: E I CC 

 ر ناتغارخ ۳ سراف “م ۰ 2 قارع نی تکی دنا تعا

شذم يکل ەن ےش راد هل رت کلع
 ٠ دش هده هلا 7۳ رو

 3 یهللا دبغن هل دبع رز کی ] رحم داد * یدن) وا هجو

 3 تكردیک هنا یر ندارواو دن وزف یسودنک لیکوتلاب

 . قلا یکیدلیا هدهاشم ندنناح ثیلندم یلماعسراف

عیطصا .هرکتصز دکد نا هيلع هب رال اب هن رزوآ
 ۱ هدعب و هر



 او

 ۳۳ ا یک و

 ندننافو كالاض هرزوا یقیدنلوا رک ذ هدنثع رهاطلاو و

 یتسایر كما ندب وقع هدعدو كنسح نبمه رد هرکبص

 روتا ادم یرهض_ ریش بو یدل

 ليكشت هلفلوا بقلم هلدبقلرافص .ندنغيدلوا شعا ذاا

 هلبرامان « رافص لآ» و « رافص ینب » تموکح ا

 ۰ ردشعا رامتشا بسک

 سنز هنسهشناط هعوطتم هرکص ندیهرد هیلاراشم .

 كردا اطعا ماظن هن روما هدنیلاوح ناتج هدقدل وا

 هنناح الصا كنهدسف هک هدملاوح وا ندنفرط ربع هفيلخ

 یدهموقرم "یلاوح هدب رات (۷۰۳) بوا وا ر ماد

 ادد نیرهاط_ نیم. یرما اما ر ا

 ردبا هبلغ هدهرکسع نانلوا قوس هنرزوا ندشناح

 مش و و تارهو ناتسراخط و 2 ردق هنس هنس (۲۵۷)

 هد (۲۵۵) و رسو طبض ید" یتسیلاوح سیغداب و

 یکم ناسارخ بوردلاق ندهطروا یتتموکح رهاطلا

 .یدلیا الیتسا هلیهام ین تیم

 ی كلردا موعه : هنن دالب ناتس ربط هد(۲۰۰)

 دن .یتیدالب سراف اتفافتمو لمآو هب راس هلا عفد یدیز

 .ید)ا هالیتسا

(1r) ۰۰ کتک زا اطیص یحدحار و زا وهآهدنس هنس  



 ۱ یدلیا ی 1 ساقلا و 5 هب وعد هدا

 ۲ هدناسارخ E ب وقعد هعشد ڻدک ة٠ ەر وک تعفاوم

 1 ی هغي دلا ةعيصن تك هل اید ید ۳

 و ضع هیت ا و

 ا

 (یلود رافص یبهدناسارخ)

(rar - Yor) 

 ا نات لصا ما ود ات ین

 هو وک-ذم فتا زدن دهش اط 7 شا وا . ۱

 ةن هدیلا وح دا هرکض هلل ونت تاک وا ۰



۱ 2 

  Eسام

 كاع ول اوا نج هددادغډ لدل وا لاس را داتا

 :یدلیا لاقتا هنسهرادادن كثبللا ینانب توقع یروما
 اسارت بودا تافو هد (۲۵۸) 0 دبعنب رهاط

 ردشلدا بصن رهاط ند لع وا هننراما یاو

 ندیا تعوکح هدناسارخ تاذوش  رهاط نب دم

 «.ردیسهماخ 1 رهاطلا

 یر وما كنم وطتم هرکص ندنتشد رد كمه رد نب نس

 .یدشغل وا نای افن یعیدل وا شلاق هدنلا كثسللانب بوقعب

 ماود هکمر و ماظن هن روما هدنسیلا وح ناتسحه» بوقعي

 هتفالخ بناح رارب هلبا النسا الماک ییلاوح وا كردبا
 كجراوخ هدهروک ذه "یلاوح ندنتکب دما تعاطا ضع

 ۲۵۳(۰) یدلدا هیجحوت هنسهدهع ا یةهلازا

 هحوت هنن رافرط ناسارخ ندناتسم بوقعب هرکصندنوب

 سوا نیدیلعام نانل و هدناره هلرهاط نب دم بودا
 ےلتاقملاب هدهسیا یدلیا ماف هب هعفادم هلرکسع یرابنالا

 الیتسا ثیالا نب بوقعی یو و تارهو ءیدل وا مزهنع

 ۱ . (۲۶۷) یدرب ویدا
 یاروا لوک هرواشاب ندناره تاو وعد هد(۲۵۹) ۱

 نالو لماع هدرواشب ندشاح رهاط نیدع و السا

 كرهاط ند ندشکیداتا طب ىلع نبنیسخا ىلع



 :یدمهنلوا فوقو بسک راد هنفیدل وا

 .ةدللوال عیر رهش یمهتع (۲۳۰) رهاطنب هللادبع

 بصن یلاو هاسارخ رهاط یلغوا هنر ردا تافو

 تولوا تاذر یکزو لضف “ا6 هیلارا شم «یدلدا

 . نحو شلوا رهظم هنراثو و حدم كد رمصع یارعش

 ۱ زامات كوب لوھ دحل اها نالو هدنلسد رز هدننافو

 E «ردشلب وس را هت قوج هدنعح در هبّتسوک

 نسخ یکیردب ید تاذاو ا یادم  نیرهاط

 او ۰ یدیا فصتم هلتاطف و تربس

EADS:نا او ها ات بیا  

 ۱ ین 0 سن ن + خام ر ومدم هاکع د یی وطمسم

 .. ةغوطتم نان و هثشاب كردیا روهظ هدنحرات (۲۳۷)
 .  هدلبا ثیللانب بوقعب و نیا نبمه رد و داحا هلبا یتعاجم
 ۱ یدک ا هلج راوخ هدنسیلاوخ ناتسصع یافتالاب

 3 ی یوق ازم رم

 مر دف یخ - ندا مات ۳ هنر وما ءبرادا كذيصو طم

 تی محیط 2 ربمآ ندنشد دم هل وا قفزه



 A 3 e باتک یصکیا

 راج م 1۹ هدنسذلاوح ناتس هدنامز كنو

 « یدلبامادعا یوق مو هبلغ ه راحماب ملط هلک 2۱ ر رهظ

 معاق یلعیشادنرق هنر هلردیا تاف و هحط هد(۲۱۳)

 ناو هدنسااوج رونی وا غاب هنومآم یییدل وا

 نیعترومأم هنکلیلاو ییالو ناسارخ. رهاط نب هلادع

 ۰ یدنل وا

 ند هل قیرما تر وم ام هلا زاش» رها

 هدکعالاغتشا هلیس هل اغ کاب هدنسيلاوح روند هل هرکص

 تک كناداسنف هریک .لحراوخ شاهرخ کا

 ندتف رلخ بناح ندنقیدنلا یربخ یعبدل وا هدکعا دایدزا

 < ندشعا تع نخ هناسارخ هنرزوا ما نانلوا اطعا

 نب ساقلا نب دم ندیلع دالوا هدنخرات (۲۱۸)

 هدش رتشدصس* هدهرونم هندم نیداعلا نیزنب رع نب ىلع

 هلی سا وغا كصحم ر ندنسالاها ناسارخ نکیا مزالم

 یوعد یتفیدل وا قحا هتساما هلتع نع هاتارخو ج ورخ

 هد ز: :یدشک هشرافرط ناحزوج نداروا ردنا

 زايدلبا تعس هنس ودا یمهاج ا

 ندهن رابح تاععفدلاب هل را اق هلرهاط نب ةّلادبع

 دیع ندارواو تسدرد مک شا هنو زط اس ۳ هرکص

 مداخ هل وا لاسرا هدادغب ندنشناح هللادبعو ههللا
۱ 



 ود رهاط دالب نالوا دت ردق هد زا و هفرشم

 كرهاط ردق هنافو هروکذم: دالب ندنفیدل وا شف وا
 هدناسارخ هلقلاق هدنربلالبتساد كنندالوا هرکص ندناو

 9 نبف هتسهنس زول ؛یلها زویکیا یتهوکح رهاط لآ

 ۱ .ردشملوا ضرقنم هدحرات واو

 ندننابوسنم كن ومأم یبصن هنکلبلا وناضارخ كرهاط
 رهاف + یدیشلوبع وق و هژ.تاافک و تلالد كدلاخ ن دجا

 بئویام هد ندا یدلبا تماوکح هدنامارج ردقهنس یکیا

 شعثود هنراکفا نایصع ندنفیدلوا نیما ندنتالماعم

 هلن عف ر ندهبطخ ینعما كنومآم هدعماج ینوک هعج ربو
 روما عصا ملا ) هدلم قجهنل وا رکذ یعسا كن هغلخ

 یعویسكنهنلخ یفیدل وا شا رکد یتمنهرابع ( نیلسلا

 نبدجا قبلج هدادغب كرهاط هلییسح یلاغک هدقدل وا

 هدادفب یتافو ربخ لرهاط بفاعتم ییسعا بلط نددلاخ

 هل ین اب و . تلالد لدجا و :(۲۰۷) یدلیا دورو

 ف ,هحشط یلغوا لرهاط هنکلبلا و .یتیالو ناسارخ

 :A «یدنل وا نینعد و

 هناسارخ ندنف رط نوا تاذوش ب رهاط ن و ط

 تراظنو تنواعم هحهیدایس روما هدقدنل وا نییعت یلاو
 «یدلردنوک . هناسارخ ید دلاح ن دجا نوجا ثعا



 ۳۰۷ ۱  باتک یصکیا

 زو فالستخا هدنراارا نومآمو نیما یرالغوا هزکص

 هیلغهدادغب ندنهدنل و هدنف رط ن وسام رهاط هدکد زس وک

 نومآعو شعآ لاا یهبموع تعب هدنقح نومآمو

 كند ها ثیش نب ضن ندبا ناصع هدهقر ندنفزط

 هرکصتدک درک هدادغب ن ماس یدیشل وا ر هما هنناح الصا

 نیرعذ کل دلتا تحاص دادفب هللا تلج یرهاتط

 یتاتحمو ناسارخ هدنههنیس (۲۰۵)هدلاح ینددل وا شلیا

 ۰ یدایا لاسرا و نت نکیل و الو
 .دعب یدادغب «یدنا یکزو عیش تیاغد رهاط 7

 هد هسا شمل وا وم“ هننفالخ سیننأت كنومآم الیتتفالا

 ۳ و تده دو سش رات كب د ام ندنمادعا كسها

 1 1۹ و «یادناشمام ردلس هرهاط

 :یدالشاب هغمالغا ربار هلتسمروک ینا نومأم هدقادقچت

 لاوس بس كنس اکب رار هللا ادو ا شرع رهاظ

 یالوط ندمهنیاذ هضراع ضعإ » نومآتتهدکدلیا

 تهاذ هماهوا ندنو رهاط هد هسا یدید « مروالعا"

 ییدنک كنومأم هدکدلیا ارجا هیفخ تاقیقص ندنفیدلوا

 لصاح یهنادجو تارفن و لثاز یصولخ هدف

 ییکلیلاو  ناسارخ" بولو ناب هلةنالک ۱ غندلو

 یانصقا زد شقا لاصفنا نقناب" كنوعأم و «لاصخقتا



 كار نب نايس: هسابعتلود <
  یمولا ىب نب لصف 1۷۷ ٠»

 )نب روصنم دمنا ا 4

Ee .. ۱۸۰ 
 دیشرلا"نوره نب نومآم دب ۱۹۳
 ناهام/ نب یسیع نبیلع و ۱۸۳

 3 "7۰ نعا نب هره « ۹

 ۰ نیس ا نی رهأط و ۱۳۹۱

0Eدیشرلا نوره نب نیما +  
 ا یسالیتسا كن ومأع « 4۳

 نوح یشادنرف كنومأم د ۱۹

 نیسحا نب رهاظ « ۳۰۵

 ۱۱ درعا لالقتسا بسک قا نب طاس

 .زدشعا لکشت یتفوکح رهاطلا

 (یتهوکح رهاطلا هدناسارخ)

1 

E, 
8 

9 
E 3 

 م

 ) ET TG NS ۱ ۱ (4 - ۲۰۵ید ی ی هر يا ما ی ۱۳

 قلا وا هیلاراشم نسا ی رهاط نينیلاوخ

 هیسایع تلود .ردفورع هلیبقل ننییلاوذ و یمهبنک
 ندننافو كدیشرا نوره هرزوا یعیدنل وا لیصفت هدنلصف

TT 



 ی

۱۱۹ 

۱۳۷ 

۱۹۹ 

۷۳۳۶ 

۱۳۹ 

WF 

۱۳۸ 

 ۴م

3 

۳ 

۱۲ 
۹ 
۱2 
۱3۳ 
۱33 
۱۷۰ 
YEY 

۱۷۹ 
۰ 4 0/۳۸ 

 ۲۰ ۵ باتک کیا

2 

4 

2 

 افت

 ةللا دع ند صام

 هل ظح ند رفعح

 یمالیتما كنبناسارخ مس وا
 یتاسارح سموا هسابعتا ود 1

۷ 

2 

 تن

 دواد وا

 نجرلادبع ند رابطا دبع

 رود لب ی

 هعزخ نب مزاخ
 هل د.ع ند د.سأ

 AES ن دیج

 دیزب نی كاملا دبعنوعوبا

 اسم نی ذاعم

 نيکو بریم

 ناهلس نب لضف
 یموطلا شالا وا
 ثعشالانی دم نب رفعج

 رفعج نب ساع
 باتع نب فن رطغلا دلاخ



 هر

N2: 

۱۰4 

۱۰۹ 

۱۱۱ 

  ربعلا تار

 دايز نب ماس
 مزاخ نب هللادبع

 حاشو نب ریکب
 هللادبع نب هيما
 هرفص ینآ نب بلع

 بلم نب دیزب

 لسم نیا هبنیق
 دوسا نب عیک و

 بلم نب دیزپ
 هللادبع نب حارج
  ممنن نجرادبع
 هندخ نب دیعض
 مه نی رک

 یو دمع
 و یی
 یرمتعلا هللا دبعنب دلاخ

 ىلا هللادبعنب سرمشا

 ا دج



eه ریه  

۲۹ 
۲۹ 
۳۱ 
3 

۳۸ 
۱ 
۳ 
۳ 
۳ 
 و ۳

1:۵ 

1۸ 

۱ 

or 

«2: 

0% 

» 

 ۷:۳ باتک کیا

 (نلاعو ةالو ناسارخ)

 لاعوفال و یجاسا هع و تم و یون

 ناقگ نبربع یرک تفالخ

 رجا نب ریما

 مثه نب سیف
 ۵ رھ ند ۵ لوح

 ۵ رو ند دلج

 نکا ن سیف

 مزاح نب ةلادبع

 e سف

 هل ادبع ند ت ر٣

 ج یبا نی هللا دبع

 هللا درع ند درا

 ییللا ةلاضف

 دایز نب عو

 ۳9 نا دییلخ

 دان ز نا لا د,ع

 هعرز نب سا
 نافع ند نا ند دروس



 2 دهم ی رب هنامز یزدی
 ِ یرتمضح سلف ن د فا نوهام هنناح وتف یبلاوح

 1 نالفنب راو حجت دون یرهش مان تاره ندسرف دالب

  هرکص ندکدنا "فال هاروا یتاذ مان یدبعلا
 هرو شان یهللادبعنب فرطف هلم نع هه اعهاشلا ورم

 ین وذنکو شمرادنوک هثسخرسم یفاسح نب ثرحو
  ردقهاتسراط هلا رواشنو ناسارخ هلهخوت هامارخ
 یتنداوا ن را نیت و متف ةهلهح ون یدالب نالوا دنع
 یاو لیصفت هدنتسنا ےس كباتک یصکیا وبشا

 هنت الو هرصب هدنرفق تیاد یسلاوحخ ناسارخ

 شفا يع لماع 4اروا یدبعلا نالف نیراعص اا

 4 رم صام ن هللاد,ع یسلا و هرصب هدنج رات (۷۵) و

 ۹1 ترا راس ن کیشعا نت لمام هاضار یا نب

 یرکتلارجا نب دریعا هش رب ندکیدلیا لقت هنت ال و سراف ۱

 « ردزلک نیعت

 ندنکیالنا نابطغ یسیلاها ناسارخ هدنخ رات (۳۱)
 «یدنلوا ریش و مته زار کت هلته ماع نب هللادبع

 ردق ر هنلکشت كنتءوکح رهاط لا ندروک ذم جرات

 حس لرجا تلاعو ءالو نالوا شفلف نییعت هناسارخ

 ۰ ردزرح هدینا لودج یرلترومآم

TC EEE RENو و  

NANO AL rT TE PE ET۶۲۰  



 ۳۰ بانک یعکیا

 (یطس و نورف كن دالب 0 RZ ق

 (ردهدنناب یس هی رات عیاقو)

 هدلوا باتک یسایفارغج یلوا نورف كندالب سرف
 هدب دب كدتا ود نات اساس هد دم وذ مع نورو هروک ذم دزلب و

 راشم تلود البتسالاب ندنرافرط یرلحناف مالسا نکیا

 یهکیاوبشا ید یدل وبعوق و یضارقنا هلهحون كناملا
 ید وا لیصف هم مدل ایا مش كياتک

 راد بص قام هرکص ندکدک ةا "یدایا

 قروهثل وا هرادا ۳ هدراتف و صوب و الا هنس هلم ايس

 ره و ش وا میمعنم ه هد دع راودو الا فداصتلاب

 هلغل وا ش نا لعشت رس را ] ود هعشد هةى هدهریاد

 یس هیح را عیاقو كنهرب اد ره هعبح : و« یه ربخآ تالکشت

 ۰ ردةج هل زا هعيش هش. لس |

 ثحبم ىج ر

 (ردهدنناب یمهبح رات عیاقو ی کل ناف ۱ ا

 (۲۰۵ ن ۲۲)
 شو را تجسم ل نمدتفا دعا هللا یطر رع ترضح



 زبعلا تار ۲۰

 ۰ یدروط وا(دج لداع۱211۱) یلغواهنرپ اکا تافو

 زکجهدیا نایب هدباتک یصجوا ینسءرکصندنو
 ۰ یلاعت هیلااشنا



 ۱۹۹ ۱ باتک یصکیا

 هنفرط فیکنسح ندنکیدنهدنا جاماهلیناوه. كرواص

 كلم هدلپ ناکراو یلاها هدکدک تفو زارو یدک

 ۰یدلیا طیص ییتموکح فیکتسح هلکعا عابا هلماکلا

 هنن ربا و ےک كنمهعلف .فکتسح اوا و و

 رفظلاكلم یک اح ند رام ةدکدلیا سکع هند رام بشت

 ییبلج هندرام كلماکلا كلم هلکعشود همه و نالسراارق

 كلم فکتسحو «یدمهلوا نکع هددسیا دنا دام

 یافو مرات كملاراشم «یدلاق هدنلالقتسا دب كلماکلا

 ۰ ردل وهحم
 هفیخنسح (نیدلاربحم لداعلاكلم) یلغوا هدننافو

 نانو جرات هدکنو ۰ یدروطوا هندنسم یتموکح

 ۰ ردل وهج
 (نیدلا باهش كالا) یلغوا هرکص ندلداءلا كلم

 یافو جرات هدکملاراشم .یدلوا یک اح فیکنسح

 ۰ ردلکد مولعم

 ((رکبوا اصلا كللا) هرکص ندندلا باش كلم

 هلو یغیدل وا یلغ وكيک هدهسبا شلوا فیکنسح کاح
 ۰ رد) وهحم یکیدلیا تافو هد رات

 نب نیدلارخف لداعلا كللا) هدننافو حاصلا كلم

 هدنخ رات (۷۳۹) و طبض یی کج فیکشسچ (نایلس



 اا ملا تایم

 دتا الا تا کلا كلمو .یدردتا

 E . بلغ هلا ة جر ۰ یدل وا

 طا كالا نیا بیا نیدلا.معت اصلا كلل

 گی زاید هد(1۲۹) ند فرط 1 (لداعلا ۱ كالا نا

 "قشمد هد(۰)۳۹ یندیشغ وا نینعت هاتموکح فیکنسج و
 ظعسلا كلم یلغوا هنر رد-ک هلدصق صعو

 86 یکایا "یافت هاتم وکخ تفیگدسح وا زکب زادها شنا روت

 رايد ردق هندهلس (0ع۷) (مهاشنارو مظعلا كالا)
 :یشطات هدگرانوا "تولاف هدننموکخ فیکنسح و ركب

 فتا رکب رايد و شم هلک ۶۱لاعسا هنس ود سصم

 * .یدتا اظقا هدخولا كم نلغوا ییزتموکح

 ۱ "(هاشناروت مظعلا كالا نیا هللادبعا دح ولا كلا

 ٠ تولوا لئات ةنراوکح فیکتسح و رکیراید هد( ۷)
 2 ةلتهح یو نسل | وک رگنراباد ك وک اله ةد( )

 ۱ e E دلا ن اچن راد
 Et د یدل وا لوت

 :رثح ت ۋاق هادندن وک اله یکی راید هرکضندنو

 .  .ئدکپ هندن كئکولع قترا ینب نانلو هدندرام

 دمك لماکلا كل یلغوا هدننافو هلدحّولا كلم

 *یدیشعا افتخا هدنزفرط رواصندنلاعا ندرام و رارف



 ۹/07 باتکا ا

 اکو ینیراتهوکح ربعجو نارح نددالب کهدندب هدقدلوا
 ۰ یدآ شهور وب

 نیدلا مج: دح والا تام ییلاو طالخا هد(+۰۷)

 شب راسو زواخآ اقامت و یطالخا نینکیدتا تافو

 هد( ۷ )یدل طیضت یتیبیضت .هد(۷۱۹) و.یبهریزچ دال

 ترخ  هلراکنرف لماکلا كل زصم .ناطلسم یردارب

 تن واعمل ردبک هلن رکسع هر زج فرشالا لللم ندنکیدلبا

 ایر "یسهعلق طایمد بول وا بولغم رکن وفود *یدلیا

 هد( ۵) و ی راج“ هدهروک ذعذنس فرشالا بل« یدنلا

 صان ثالع یسهداز ردار هلن واعم تالهاکیلا. كلم یردارب

 ۰ یدلا قسد اش ندند ندلا

 هسماحم یطالخا یئزراوخ ندلا لالح هد(۱۲۷)

 قافتالاب "ها دابقیک .ندلاءالع مور ناطلس ندنکیدتا

 *رایدزو؛یتیدلا لالسج هرابحاب هدلحم مان نچ قصير
 ۰ یدلبا تافو رەد ەش ەد دا

 (لداعلا :ثاللا ن بوبا. نیبلا مت .دب والا الا
 هدکد لر اطیضص یاش لد اغلا ثل ؛ ردب رداوب ,. فیش الا تام

 (۷۰۶) ۰ یدا شهری وینم وکج .نّق رانا هدح والا بلم

 قثرا یبا یتیرارهش درک الم و ط الخانوپ شوم هدننرات
 هلرکنع یلارف. ناتج رک هد(۱۰۷) ۰یدلا ندندب



 - بلا تارم 3 ۹4

 ندقرظديلازاشم ناطلس ردردار , لندلا حالصناطاس

 دلقت ییرادتموکح رو نازو ه-فروآ هد (۵۷۲)

 یم ن 4ن راف رط ماش كناطا اس هد(6۷۸) ۰یدیشعا

 ناطلس بودبا نیبعت ماقعاق یلداعلا تالم "هنر هليتهج

 ندنکیدتا لاغتشا هللاا داها ءدنمشلاوح ماش هنلاراشم

 لوفشع هلا روهجن روشها بوتس هدرصم لداعلا كم

 كود دوزولاب هل رکسع ضم هدن رله را اکعو «یدل وا

 ٤ ید ]و هد رلتم دح

 اللا یلغوا هدکدتا تافو ندلا حالص ناطلس

 تألم بودا سولج هرصم تنظلس تع ناذع ززعلا

 لر زعلا ثالم ددا تدوع هنفرط هرزج لداملا

 .یدتا طبض ندند لضفالا تالم ياش هلءثن واعم

 هلت رم اما لضصفالا تلمرصم ,ناطلس هد(۵٩۵)

 هد((۱6٩) .یدلدیا سالجالداعلا تال هنب رب هلغف وا غلخ
 نیلام بیرق هقشمد نوجا هب راحت هلا هب رفا رکاسع

 یتالیصفت .ردشعا تافو .هدکدلنا.تعنع هلح مای

 .. «یلاعت ااش نا رونل وا جرد هدنرالحم

 ثاللا ن ىس وم نیدلا ؛رفظم جا وا فرشالا كللا)

 لئانهربصم تنطلس هد(۵۹6) لداعلا ثالم یردب (لدامل |:



 ۱۹۳ ۱ باتک یعنکیا

 كندلا ماظن یسه وا نده لاش تهج و لد وج كالم

 طبض یتوبرخ دوج كلم ًارخوم .یدیشلاق هدند

 «یدلیاهیجوت هنالسراا رفن رکب یبا نب یهاربایسهدازعو
 تورخ رضخ نیدلانع ,لغوا هدننافو كعهاربا

 یلغوا هنر و توف هد(۱۲۲) بودا طیض یی کچ

 كهاش قترا رک ۰یدلوا مق هاش ترا ندلارون

 نیدلا .نیعم نامی ردم كندلازع یرد كرکو

 ۰ یدیآ نچ راوی
 ندلاروت یموکعب تویرخ ردق هنح رات ۳۰)

 نددب وا لولم هدح رات واهدلاح یغیدلاق هدند كهاش قترا

 هد(۳۳٩) و شا الیتسا رفظلا تل یراد هح اچ
 هردشلناطیض دابقیک مور دالب هاشداب ند هيو و حس ولم

 نسح حبس هلکمک هنسالبتسادب كنوک اله هد(+۵>)

 ردق هنسهنس (۷4۲) نالوا یسالیئسا خرات كننابوح

 0 «یدلاق ةدنرادب وک اله ی

 مد یو
 (امرفمکح هدندالب نرهللا نام هریزج)

 (فی وا لولم نالوا)

 هک (بوا نړ رکب وبا نذلا فیس لذاعلا كلا

Rhy 



 0 ندرللا رمور یتورخ شا هلودلا جات یرادما
  «یدیشعر و هناذ مان قیح ریما ندنساما یتتموکح هلا

 دیګ ریما یلغوا هاکعا تافو هدنرخ رات (۵۰۰) قبچریبا
 : ۰ یدل وا یتیشذاح

 ذخا یتورخ قتران مارب نی هدنګ رات (۵۱۲)

 توبرخندنکیدننا تافو "الوتع هد(ه۱۹) كلب . -یدلیا
 «یدلیا لاقتا هنسهبعش .فیکتشح كفترا یی

 تافو نالسراازف ن دوخ ندلارو هد(۵۸۱)

 ندنکیدلیا سولج نیدلا بطف یلعوا لوجوک هنري

 ناطلس هرز وا یغیدنل وا لیصفت هدننحم یتموکح رراهتس

 كندلارون نانلو هدنسهرکسع تمدخ كنیدلا حالص

 قفوم هلیصحم یتیدنسم كن رد ندلاداع ىلغوا كوي

 :یدتا طبض یتورخ كردیک هلقمامهل وا

 ماظن لغوا هنر هلغلوا توف ندلاداع هد(۱۰۱)

 تلم یک اح رکبراد نانلو یسیع ۰یدلوا عاق ندلا

 ۱۳ وچ اهرم هروک دم هنس دو
 رفت كییبلا لضفالا تالم یک اح داضماص هددسیا

 دوج ال ندنکیدلک هت واع هنیدلا ماظن هللا یراوس

 بولبکچ یضوط هنلوک توپرخ نالنید نینېس "هریح
 راع نالوا یرغوط هرکبراید هدنسهبونج تهج ٹالوک



 ۱ ۷ و . .باتک یصکیا 0

 سصانلاكلم هد(54۸) ۰یدع هندب فسو رصانلا كالم ۱

 هبلح ینتموکح هفروا ندنغیدل وا رهظم هرصم تنطلس

 ۰ یدل دا هیجوت ههاشنا روت مظعلا كل هرزواقذ وا مطنم

 وک اله رار هلا هراس دالبیب هفر وا ؛یلح هد(1۵۸)

 ندنعوق ویمازها هدنسلاوح ماش كنوک اله « یدلیازایتسا

 بوک هننرادب هب وا لولم هن هفروا و اجو بلح هرکص

 طیض "یدایا كنه وا كولم ردق هنسالیتسا كلروعت

 ۱ ..ردشلاق هدن راف زم و

 تیم اوج راس

 (ندنناط و ره نیرهنلا نیبام "درب زج)

 (ردهدناب یسهیرات ٌهصالخ كتورخ)

 تبسانم هرکب راید و ندندالب هریزج یرهش تویرخ
 هدعرلسا رود بوا وا دودعم ندرالم نالوا یسهعدق

 هنس دنس (۲۹۲) كنرجه و شل وا م هرکص ندرکپ راید
 ۰ يدب هڪ و عبا هرکیراید یتەوکح روما ردق

 فداصم هفعض هیسابع تل ودهلیناف و كن هفیلخ ىنتكم

 «یدلیا طض راهور هدروک ذم را یورخ ندنغیدل وا

 ماش و باح ند دولس ل ولم هدنس هنس )4۸7(



 حالص رصانلا كام لقوا هلفلوا توف روصنلا كم
 تلم هدلاح یفیدلوا شعا طبض یهفرواو اج نیدلا

 ىزا نیدلا باهش رفظلا تل. جورس هللا هفروا مظعلا
 ۰ یدتا ررقت هدنسهدمع شنا اطع الاب هلداعلا كلم نا

 كلم نيقرافابم بحاص یردارب *ثرفظلا كالم ًابقاعتم

 اطعالاب هرفظلا ثالم یطالخا و نیقرافایم یسوم فرمشالا

 :یدلا یمودنک یهفرواو حورس
 . فرشالا تام هلبا ورس نب دابقیکمور دالبهاشداب

 تدحن هد(۳۲٩) هدرا لماکلا كل یردارب كناسوم

 هژرکسع ندرصم لماکلاكلم هنرزوا تعموصخ ندا

 دابقیک هدک دلیا هب راح هلا دابقیکو تع نع هنفرط تورج

 هرکصندکدتا ناشدرب یتیرکسع ثالع اکلا كل هبلغ

 لماکلا كلم هد(۲۳۳) ۰یدلیا طبض یهفرواو نارح

 یهفرواو نارحو تکرح رارکت ندرصم هلرکسع
 ۰یدتا اطعا هفرشالا ثالع هلا ذخا ندندب دابقک

 د لرلیهزراوخ نارحو هفروا هدنحرات )٩۳۵(
 ۰ ردشمک هن راالشسا

 هدننرف فروا *لرلیمزراوخ هلبرکسع بلح .د(۳۸)

 هلغل وا ناشیرپ و مزهنم رلیهزراوخهدن رله راح نالوبعوقو

 یحاص بلح دالب ضمب راسو هفرو حورسو هفروا



 ا . 7 ی کت

 فال ۰یدلیا دعو تاڪ دی دق ول ردره نوکا یحالخ 4

 نلسوژ ۰یدرو یباوح یفجهیغار ةگدلا ینهفروا

 «یدلدا سبح هداروا بولیردنوک هت ورخ مابلق و

 نکیا لوغشم لر کلاغ صعب هد (۵۱۸) تال

 هدهرضوا هلکشا البتسا رکنرف ةف ید تور

 ریدتنک ه هفروا بوعح ندد مايلقو نلعوژ

(o۳۹)ی هفروایکنز ندلا داع هک لصوم هد  

 «یدتا ذخا ندند نلسوژ

 نیلس وژندنکیدتا تافویکنز ندلاداع هد(ه4۱)

 هددعفادم نیل نانلوب هددعلق ردا همصاح ییهفروا

 ندلا داع ندوج ندلارو کا باح :ریدنل و

 یهفروا ندلارون و رارف نیلس وژ هاکعشب هژرکسع یکنز

 ۰ یدلبا طیص

 هب هفر وا وبلح اصلا كالم ىلع وا رکص ندندلارون

 فو نیدلا حالص ناطلسم هد(0۷۸) بول وا کاح

 یدتا اطعا هب یرکو ک نیدلارفظهو طبض .یی هفر وا

 یههداز ردار هلا عز ندندب نیدلارفظم هد(۵۸)) و

 ۰ یدر و ههاتهاس رفظلا ال

  تالع یلغوا یکلعو تافو رفظلا تل. هد(۵۸۷)

 هد(1۱۷) «یدتا لاقتا هدوجخ ندلا سصات روصتلا



 وک یزو 7 9 هم
 ۳ +یدنلوا هداعا

 سیم تی یارسا نان هددنوا یک 3

 ِِ و
 ۳ ینرصتم هکأطنا هلنا سو هدهروک ذم هنس

 1 توا دسم یلواج بولوبعوفو تعوصخ هدنسارا

 ۱ ۰ ردشل وا مزهنم یرغنطو شعا
 E هد هر زج داد اد دف ر وا ەد( ۸(

 هریک سوفن و بارخ هینبا قوچ بولوپ عوقو ضرا 3
 .یدلوا فلت و

 ا تافو نود یلارق نسدق هد(9۱۳):
 .  ندنکیدنا هیصو ییودر سک یقربصت هف روا هم

 ِ ها و روت نشت دنسم هدسدفس۶ هرزوا یبصو

 و وهم شابت مسالا روک ذم هدوراقو 4 هفروا

 ۱ ؛یدلیا .نییعت یتیلسوژ
 3 ۰ یا شا قترا ن مار ن كال هد(۵۱۵) 3

 3 ٠ ءيدمهنلا هد هسا یدازوا تدم یلیخ هرصاح لردا ۰

 ۱ کا یتکیدنک .هبمسبک نل وڈ: قلاواوا

 لق یراکنرف.یهدننایو موجه هنیرزوا هلبا ولتآ رویترد

 نیلعوژ » یدن اریسا یایلف یسهداز هلاخ و ییلسوژ هلا



 ۱۸۷ ۱ بابک یجکیا

 نالوا شاتروق هليساطعا تا ةيدف نوتلا كب یمرکی
 شق هرکصندکدتا نیهرت ییسفن كردیک هربعج نیلسوژ

 كسقو كنلس وژ هدکدنک هربعح یواح و ۰ یدلر ویلاص

 .-یدتناقالطا یدییلیس وژ بولا نهر یییراردار ناق

 هب هیک اطنا سو ی هرکصندقداغا ر نلس وژ

 ضعبو راد كببحوا زوت وا هنس ودنک یرغتط تودنک

 س۶ هدهسیا یدر و ریش ی ک ساو هسالا و لسا

 تعفاوم یرغذط ندنکیدستا بلط هدندر كنهفرژا

 نلسوژ بودنک هرشابلت نداروا سق «یدمرنسوک

 ههرک اذم یییریبدن یطیض كنهفروا هلکلک هاب ید

 دلرکسع یرفنط لوا ندرلو توق یراشدا «رایدالشاب

 یدل وبعوف و هراح هدنرن و ۰یدلیا مو هنرارزوا

 یرغنط نزسکغا لوبف لصبف هوک ر شيا هدهسیا

 یدک ف ولیکح

 قانا نرد فلا وو دلو هدیلح داوس س#
 هرکص ندکدردنوک 4 یلواح هلا فیطلت و اسکا یییلسم

 هرارب یغنددلوا فرصت كننرغنط هدکلر هلبا نیلسوژ

 هلامتساندف رطزت نیسبربره كافر طا  ریدلیا یاب دق راص
 ههددش هيرا نوعا دفروا ردا تیعچ ریثکت هللا

 داکعا طسوت هرات یر رطب هدهرص ی رلقح هن رلشاب



 ۱ بوریوچ ه ورک ییرازو هلودلا سعنو نامتس هرکص

 ناسناوب هدنجما جرفا نیمزبنم ۰رلیدتیا رامرات یرلجنرفا
 كنامتس ندنفیدل وا ریسا لیودر سه یرصتم هفروا

 7 لناهتس و هل ودلا سم قلارا و ۰ یدلدآ نس رح هدن رداح

 کا ثد# هع زانم یالوط ندع انغ هد یرا رکسع

 ندرداح یسک بودا موجه هتفب یرکسع كن هل ودلا سعم

 سقهلودلا سەت «یدلیا تدوع هندرام نامتس « رایدلا

 شبنواو هسصاح یب ةفروا لردیک هدلاحیغیدل وا هدنناب
 تدوع هلص وم ندننکیدمهدا طبض نکیشعا ماود نوک

 كسفو ؛یدنا سبح هدلصوم بوروتوک رارب یخو

 یرفنط نرم هک اطنا یهفروا هرکص ندننراسا

 ۱ *یدلیا طیص

 یلواح ناذلو یکاخ لصوم هرکص ندهلود)ا سعم

 راک رفا و كمرب و تاج هیدف هرم ضعب هدنګرات (۵۰۲)

 هلرکسع باحالادنع و قالطا ین یارمما یکهدنرادب

 بودنا طبر . هنادعت ۳ كءا تنواعم هنسودنک

 یس نوجا قلا هر <ص ندقدلا نهر هنادهعت وش

 لاسرا هکلام نب .لاس نانلو هدنسهظفاح یسهعلق ربعج

 فرضته رشابلت ندننامجثو ناسرف لرلحترفا «یدتا
 نکیشل وا زسا هدهشاسٌههف و بول وایسهداز هلاخ كسق و

TT Ease EA 



AILS E O e 
 ۳دی

  eباک یضکی دا ۱ ۳
 س

 هبلح نیقفتم وبشا بودا لاسرا یافوزف نوچما
 هدنناب نیعبس رخ هلباقلاب هلرکسع شات نکر دیک یعوط

 «رایدل وا مزهنم نیقفتم ۵ راح اب هلغل وبع وف و نیفرط قال

 ماود هرح هدکلو نازوو افورف تول وا ربسا رةنسقا

 مدآ هب هق روا هک ندکدتا ریسا هد هتک ا شاتو

 نالوبعوقو ر اد هنولسل دنتسودنک + لرپش هلاک ےرا

 مدن فر طهیک اطنا و ماشكنس قاط ج رفا هد( 4)

 تقولوا كنسلاها هفروا هنر ز وایرلهر ا ندانایرج

 تقفاوم هرلص رفا یسهلج یشاندقف و ناینسرخ یغوچ

 هدر و ۳ حران نیلس وژ ندنساس ور مچ رفا هلکم سو

 ثاودنا تاقو نیلتسوژ ارته « یدابا طیص ی هفروا

 "ید وا فر صثم هب هف روا لی ودر سک

 لصوم هلاقتران نامش یکاح نیدرام هد(48۷)
 قافتالاب بوشلزب هدروناخ شمرکح هلودلا شم یکاح

 جارت ۰ رایدتک هن رارز وا را رفا نوګا ازغ نداروا

 مازمنا یرکسع مالسا هلیعوفو نیفرط ءاقتلا هدنرزوا

 ندکدنتسا تنقعت ردق ج" رف .یکیا رلکنرف «یدّنس وک



 ۰ ۳ زوا ane و درو لیفت تی

 3 

 ارج بوش هدودلا رح نکیا هده رف ۳ تان و نا

 ۰ رب دلکح

 aa ER ققوم ۰ یدّتا ها

 ۰ هدد سا یدنا موجه ه هفروا هلودلافرش یکاح لصوم

 هدفا تكنهل ودلا فرم هرلەک س نانلوا عطق هدهفروا

 هد(<۷۵) ۰زلبدلیا دلاص لوبق هرزوا قفلوا شقن
 یکاح دفر وا «رمصاحاب ی هفروا هاشکلم ناطلس قوس
 «یدلدبا هطاصع هرزوا كیا تعاطا ه ودنک نازون

 . هیودنک نازو شت هلودلا جان ماش بحاص هد(ع۸9)
 تما هیطخ هدنعماوج تاتو هفرواو قلوا عیطم

 ۰ یدلیا لوبق یمص هرزوا قغوقوا
 هبلح تول وا مزهنم .هدناه:رذا شتت هد (4۸۷) "

 یکاح هفزوا رقنسقا یسیلاو لصوم ءدکدلیا تدوم

 دادما هان ید قرابکرب ناطلصس و قافتا هلا نازو

 اگه

O,۰۹و  



 ۱۹۳ باتک یجکیا

 نا هلا باو نا یسیلا و نارح هدنخ رات (:۲۷)

 نانلوا هناعا ندرکبراید یرکسع یراکدتا عجب ریطع
 ةونع هرصاحاب یرامورو موه توردشلر هلرکتسع

 هزصاحم یدفروا ردك هرکصذدکدتا چ یادنوس

 دودسم رالو كجهلک اخذو داز ه هفروا ۰ رلیدتا
 ترابع ند رد زوبشب كم تنادعب هدهفروا .یدل وا

 یاو قیرطب هفر وا ۰ یدالرف هراند ر یکوکم رب نالوا

 كن روطاربعا مورو حورخ ندهرصاح هصازک بولو
 تدوع ناععنسالاب یرکتسع نالیدا هناما هلتعع هتناب

 دانا نیک هدرلعقوم تسانم هیمالسا رک اتع هدکدتا

 لتف نغوچو موحش هنرکسع مور "ةتفب .ندن رلکدتا

 هدنم| را رسا هده رطب *رایدتا رسا قویسلا هی بودا

 توروتوک هنس وشراق هفروا یارسا و قیرطب ۰یدیا
 هسا زاوا ملست رهشو هنارا ندجراخ هنروصح

 سس كثسکو یییراکحهردل وا,یارسا راس و قیرطب

 رلیدلیا لست ییهفروا لاها ندنرلکدلیا غیلت هل
 نیمه رک اع «ریدنابق هب هعلق رامور یهدرهش هدهسبا

 سۇر ؛لرامور باتو نا كردنا ماود ه هرصاح هلتدش

 .یدردنوک هرکب راد یو هود یللا زو ندنرا هع وطقم

 لا یاطلا حارج نی ناجح ربمور نانلو هدفارطا



 هدنراکدنشیا ین وب یس لبق ری یب یغیدل وا ب وسم كلریطع
 موکه هرزوا قءهرافح ندهفروا یکنز بونالحال-م

 هدهسا یدتا مایق هب هعفادم هژیعج رکسع كنز ۰ ریدتا

 شاد من خاص هرکص ندنو ۰یدل وا لو هده راح

 . یتساطعا هلبش نا ندربغ یتب هلا ربطع نا كنهفروا

 ردشعا ےاستو لوبف هلودلارصن ندنکیدتا اجر

 یمرکی یتسهصح یدنک هدنخ رات (:۳۲) ریطع نا

 هتسونامروا یروطاریعا مور هللا لد نوتلا كي
 للبش ناو لوخد ه هفروا یرکسع مور ندنفیدناص
 هدنراقح مالسا لها نانلو هدهفروا «رلدتا درط

 عماوج یک یعیدلاق تراقح و اذا یرکدم مس وک كرام ور

 یکاح رکیراید هنرزوا یرغا بیرخ ید یدجاسمو

 هرصاح یهفروا رکشسع یکیدلیا قوس كن هلودلارمصن

 هراسینک نایتسرخ یکهدرهش و هراجرب راهور هلکعا طیض و

 فکر ندرفن كب نوا رام ور هرکصندکدلیا الا و صحت

 رایدز و ینیرکسغ كن هل ودلارمصت هلدلاس راه رکسع “وقرب

  هلودلاصن هلرط-وت یربغ با و بیبش نایسبلا و نارح

 هفروا و .یدلویعوفو هطاتصم هدنراهنای» رلعور و
 *ید)و هدن راد درام وز هن رز وا هد از و

aEاف  
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 1 ا نی

U اچھا ٠ 
 تاد ین هدنماب :دجعا. یا ییا کرا وا
 زوفنم هدنرظن كموع ربطع ۰ یدیشعر و هنسه رادا دب

 ۳ حودع هدنناب كنهلج دجا بئات سکعلاب و

 هدنک رات (1۱>) یثاب ندد سج ریطع هدلاح یعبدل وا

 .یدلیا لتفو ءذخاوم هلتروصرب نسنیسانم یئ

 راهظا هدنتج ریطعو فسأت یلاها موع ندهلماعه و. ,

 رکبراید نوحا كغا طی یهفروا ندنراکدلیا.بصف

 ۰ رلیدالشاب ه هرباخم هلا ناورم نب هلودلاصن یک اچ

 ییسیر هدنمات كنز ندناڪڪا هدهروک ذم هنس هلودلارصن

 درط ی ربطع لاها ه یدتا لاس زا و نیت سام هب هف روا

  ریدلی
 عافشتسا ندسسادرمنب ملاص یکاح بلج ریطع

 اجر ندهل ودلاربصن ییساطعا ءریطع كتکلع هن خاص و

 یئان یک اتم وحب روم .هلوداا یھ ندنکیدتا

 هداعا هربطع .ییهفروا هرزوا قفلرا هرادا ندنفرط

 ۱ ۰یدلیا
 كن هل ودلارصن هرکضندک دا تدوع 4 هفروآ ربط

 قلباس تا نالوا لوتعم و تاب رب تفایضرب كنز ینا

 ندهاکتفایض مطع بودا بلج ایفخ یلغوا, كدجا

 *,یدرب و نایلعت ضءب راد a | لتف هر زرو دوس



 3 وص ییاوش ۰ رواکود هض وحرب فورعم ود
 ٠ قس هلازوصو یردجناب كندفروا «راربد نبرصلا ع
 .رونلوا

 هد ندشاط هدنرزوا یررب كنهروک ذم علق 2

 یران هفر وا دو س اوج هلزوک یراعایو فسا یماوه كنهفروا ۰راویسهارخ ه٤ نوزوا یکیا
 E ۱ ی ۱ 7۳ 3 2

 .  .دورپ رفاسم مرلم «تسود بيض یسیلاها ۰ ردرومشم
 ۰ رل رد

ES ye 

 E ایم ٠ هنس هنس تین سد كت اعا هفر وا

 3 ۱ E وا ناب و ۱

 1  هرزح ه هرکصفدقدل وا د ودعم ندبعالسا دالب هفروا 3

 ر هدف وراف تفالخ .یدا ندنلاعا الو

 یرلیلا وهدکن هفر وارلبلا و نانل وانیبعت ههر زج یرادرکص

 . هیدنلوا نایو رکذ هداشح هریزج یرلعما بولوا
 ۴۳ تلاوع و دفروا لوا ینضارشا كنادهت زن

 3 . تموکح نکیآ هدنرادن یس هبعش لصو كنت وکح نادچ

  ندتماسژریمهرق ری ین هرکصفدفدل وا نحرقنم هروک ذه
 ورش و قالخاد رطغو «یدیشمک هنکلغد كرطع

 یاهو مدرزنا راکآ ترد بولوا هسکو
e 



 ۱۷۹ باتکا یعنکیا

 ندلا بطق یرواخو نیبیصت ندنلاعا راس لداعلا

 «ردشم رو هندلاروت هلا عزل ندندب

 هدر فص ریش یس هنس( نا و
 یدروطوا هنر هاشنهاش ندلا داغ یللغوا هلکعا تافو

 یشادن رفهدک دلیا تع نعهرفعلت و تعوکحهام دنح هد هسا

 ییدلا داغ و موسه هنرزوا تعاجز هلا رج

 یامز نکل «یدلیا الیتسا یراخس رع ندنراکدلیا لتف

 ىراس فرشالا كلم هدنخرات )٩۱۷( هلقمال وا دن

 هاکعا اطعا هولول ندلا رد یک اح لصوعو البتسا

 «یدل وا ضرقنم هدتموکح كن اکیا راعس

 (كنهفروا ندندالب نیرهنلا نيام هربزج)
 (ردهدننام یس هی رات عیاقو)

 یکنسا ۰ رد( ا وه رباک ) یمد مات كن رهش هو ر وا

 "هریزج «یدیارارید اهر ربرعو سدا ههفروا رایاب و
 نچن را لیلخ ۰ ردندرکب رابد دالب وندن ادمن رېل ا نیبام

 ندن ورد كس هعاو هو ر وا وص نالوا رومشم ود کڑی

 ميها رباهک ر هرکص ندکدشارب هل وص اھا ز نبع قرەقاأ



 تنیس كرد هدک دلک هر E هر رج

 ددا وا دودع- ندنلاعا

 ۳ ور ندنهف كن دالب لص ومی ولایت ی راس

 ا وج ا .یدا دونم ننقاغا لصوم
 - هدقدلوا یرادمکح لصوم هرکسندنماباب یزاغ ندلا

 لا بطق ی اا : یر ردارب تن لا فیس 3

 ۵15(۰) یدل دا كىا

 تموکح هدراحس زدقهنسەنس (۵۹4) ندلا داع

 ۲۱ ا2زآ هنر هلکعا ترخا راد مرع دخراواو

 E ندلا رو یکم و د

 ۰ یدلبا

r iis Eا ا  

 كلم هلا »اس نالسرا ندلارون هدنګ رات )1۰(

 : كلم ندنغیدل وا دقعنم 4 رهص تبارف هدن.سا را لداعلا



9 aa eh E ر ا 

 MET ی 7

 هاش رجس هاکعا تافو ندلا فیس هد رات (۵۷۹) و

 «یدیشایا طبض رار هلسهطو مه ءارق ین هر وک ذم بصق

 هر زجەدنګ رات (ه۸>) كفو ندلا حالصناطلس

 ییتعاطا كملاراشم ناطلس هاش رک“ هدننع عهنسلا وح

 رکسع . ندنلاعا. هدنراه راحت بیلص لها كردیا لوبق
 .یدنلو هدرتت واعم هندلا رم نات هلی .هچب

 نوش دل ما تصح هاتفا و طظ ا روت

 ۔ودنک هلپ یلایعو دالوایحو یرکسع ویمایاعر 71

 نازوز یدودوعو دوج ندنرالعوا بوداترف ندنس

 یبیزاغ یلغوا رکیدو شّعا دیعت هنسهعلف حرف ندندالب

 عنم ردو هب هجردر ندنالوک امو نسخ هدهناخ فوحمرب

 اش هارطضا لاک هسیا هناخ روک ذم «یدیشلتا

  هدنن ورد هیصق بوج هللا بیرقتر یزاغ ندنغیدنل و

 «یدلیا دادتسا ندندلارون یرادمکح لص ومو افتخا
 كنسابب هصک ر هلفلوا برطضء كب یزاغ

 تصرفوافتخا هدفرطر تورک هشورد یسهناح

 ناکرا ۰ ردشعا مادعا یهاش رصس بوروشود

 یلغوآ كهاش رجس هلا ج یتنیانجو كن زاغ یلاهاو

 5۰۵(۰) رلیدلیا لتقف بوتوط ییزاغو تعب هدو
 ندنسهعلق حرف (هاش راسن دو نیدلازع)

۱۲ 



 ۳ یلغتلا بانان e ا

E (o. )هیصق ناکلخناو شع اا  o 

 | شمر وكى يدل وا ققثلارع نت فس وب نیقارعلا ربما یسیناب
 : كنهروک دم هیصق هد را را ضع سو هدادعلا وا هد هسا

 .هدنمان رع نا ریزعلادبع یلدیعقر ندلص وم لاعا یاب

 ۰ ردوب یه .ردرلشعا خرمصت یتغیدل وا تاذ رب
 ۳ یدتیعفرباا رگ ی زب زعلاد بع یهر وکذم وصف

 هدنفارطا بودا ات هدهلجد لحاسوهدنرلرات (۲۰۰)

 یراربقوچ كروموش یربءهرکص هدلاح یعیدل وا روسرب

 بوق هدند روم یکسا جد هیصف و شلوا تارخ

 « ردشعا لت هنس هح رد یو ۶ هک نو

 ات مک یدرکلا IE ندنسان نیح

 ناوم یب 5 رکص ۰ یدبا د ودع» ندنلاعا لص وم رد

 هدنصا رعنا تنه روک دم تم و) < ردا الا واک

 .یتیدل واشعا النسا شەرکح هل ودلا س هدعب و ریه ج نا

 : كرانا هدنتس رانا كنت وکح ناکماتا لص وم 9 0

 ۰« یدشل وا د ودعم ندنکلاع

 هدننایحد ودوم ن یزاغندلا فیس ندلص وم ناکبانا

 شا تیصو ههاش رجس یلغوا ىرعنا *رزج

INI ا 



 ۷ بیک رود

 : زهم ولو ندلارد هلبعوف و هبراحم هدن اا

 .ردشعا رلیتسا ییارادو نیسصت صانلاتالم ندنغیدل وا

ET (10٦)هرب زج هلا السا یدادفب وک اله  

 یتعاطا كنوک اله ولؤل نیدلارد هدقدلچا هنسیلاوح

 .یدیشغ وا اما هدند یتموکح ندنکیدتا لوبق

 كالم یلغوا بودا تافو ول وا ندلارد هد()6۷)
 «یدتا طبص یتموکح لصوم حاصلا

 یدلیا اشا هدد خاصلاتالم ییصوم تدمر وک اله

 (2۰۳) هرزوا یعیدنل وا ناب هدم رکب رابد هدهسلا

 ملقا ۱ ییدالب لصوم و هعبر رادو رکب راد ةا

 قلوا لصوم یسیسرکو ذاا ترامارب هلیمان ( رکبراید
 هرکص ندناو شا نابعت یناروت ریما هنراما وش هرزوا

 دودعم ندنکلام كنتهوکح وک الهیب یسلاوح لصوم

 ۰ ردشل وا

 شحم یجنلا

 ( هدراصسو رع نا "هریزج ندهریزج دالب )

 ( رد هدئناس ناکیاتا ندا تموکح )

 هدنطس و ثالص ومو نیدرام یس هبصق E نا "هرب زح



  تدوع a افلا E ER اه

 -یذلیا د
 ا یکنز ندلاداع هحدعم یسهعلق هب داع ۱

 3 حس شال اتا ندنفرط یاهنالتسرا
 ٠ «یدیشعا عزندندب یدلا داع ولوت ندتلارد

 ذا روا كن وا ول هد را (+r) یسیلا_ھا ه داع

 ا ولؤل ندنر ,کنلنا نایصع هلا درط قرد وام

 و ۰ یدتا )انسا ر رارکت وک
 زا ۰ زار E a ت ۱

 ۱۳ لر مدرس اسا
 1 ندنرکدلیا دعفادم قافتالاب ولول نیدلارع هلا نیدلا
 E *رلیدلکج هنن رافرط ناح:رذا راراتات

 نت و داولاكلم ولؤل نیدلاردب هدنسهنن (۳۷)

GRو یوا ےس ندد لداعلا فالملا نا دودوملا كال  

 البتسا ا لرلمزراوخ ینیبیصت هدنسهنس (٤٤)و 7

 ره :یدتا عزب ندیرل

 ول 1 ندا رد هلا سصانلاتالم هد: رات (26۸)



E ر ES 

  ۱كنکنز ندلاداعو ر نوا زو ۳ ندنکللاو

 رددنس زکس ناسقط ارادتعا ندنلالقتسا ۰

 یعباقو لص وم هرکصندناکبات|) (

(144 -<۱( 

 بص هتمودح لصوم یییدلارصات ول وا ندلاردب
 یسغ هل.تهجع نس تاادج كندلارضات ا یا
 هنتکلع لصوم ندلارفظم ییحاص لیرا و ندلاداع

 رکسع هندسخاو لصوم ندنهج رز یس ر ره كل ردیا مه

 كلم نا فرشالاتل« ولول ندلارد ۰ ردشلنا قوس

 تل تولوا روع هلوخد هاج “راد گالداعلا

 صلع ندنراز وام كن راض راعم هلا وامم كملاراشم

 هدنحرات تلا نوا زو یبلا هعقو و .یدلیا ناسرک

 ۰ یدبا

 بول وا حقا و هد هف آسم و یکنا نوا هلص وم

 هدنطبض د كهادنالسرا ندلارو ن یکنز ندلادا#

 ندشاح ول ؤا ندلارد یرهعلق رقع و سوس نانلو

 ۱ )٩۱۹(۰ یدنل وا البتسا

 یربک وک ندلارفظم یحاص ابا یک یا (۱۲۱)

 ههر صا تحت تی کو نوحا الیتسا یلصوم



 | كتابا تکلع روما رید ارپ هلیهولج (هاش
 ۱ ولو موقع هننراستخا دن كنول ول ندلاردب یکولع

 . هالیتبسا د یییرل هعلق سونو هرقع ندلاداع یردارب

 اک

 3 كنل والا عير یسهنس )٩۱( رهادقلا ثالم

 A یکدلیا لر هدننافو ءردشعا تافو ینوک یحندب

 ۲۰ ةر هدنما هاشنالتمرا یوم كنلغوا
 3 هو «یدیشعا تدص و هفحوح وب کلم هدنایح

 _بودروطوا ندا كلرهاقلا كلم یهاش نالسرا ولول
 : یدلیا هرادا یسودنک یتموکحب

 3 تر یردارب هلکعا تافو هاشنالسرا هد(+۱>)

 |  لوبق هنعلرادمک> لصوم ندلاریصان نانلوب هدنشاب چوا
 وال ندلاردب ردا تافو هد(2۱4) هددسایدنل وا و

 3 لو ناکباتاو لئان هنتموکح لصوع هلا هماع لو
 ۱ ٣ شدا وا ضرشنم مک

 هوا یرلتوکح تدم هدلص وم ڭناكباتا

0 

 9 ۲ 1 وا

 وجا

۳ 
3 

5 
E 

0 



 ی ی او 6
 شب 2

 لاا آن ص
  *یدناتافو یتوک یحد یعرکی كننابعش هروک ذم هنس

 دنا )د وعسم نیدلارع ن هاشنالس 1 ندلا : وا )

 دل وا رقتس هدنتهوکح لص وم هرکص

 ندلا بطف یسهدازع اردک هشسصا هد(۵42)

 ندلداعلا ثلم نیدلابطف ندنغیدلا یبیصت ندد دم "

 تعنع ههرزح دالب هل ع لتا و داررتسا

 هلص وم هلا كرت یی هاشاالسرا ندلاروت هدکدلبا

 «یدنآ طیص ییبیصا هن ندلابطق بودا تدوع

 نالوا هدکغا ا رس هعاق ندرام هد(۵4۵)

 هزافلبا ییا تكهاشنالسرا هلا لماکلا بل"

 ۰یدنل وا رکذ مدت

 هدنکلاع نیدلابطق یکاح راس هدنخ رات (۰۰)

 و ندنکیدنا ما نسم وق وا هبطخ هنمان لداعلاثالم

 كت دل تطف هلتهج یکی دثک هنحوک كهاشنالس را تہفک

 فرقاك ندا تا یا طب ییصت
 1 یک اح نقرافابم ل ردنا هناغتسا ندلداملاتالم ن

 تارا هتشرووا" الال را یاهالا د وا

 هب زا ادنع هرایدلوشراق ییرارر هدنسهرف هرشوب

 هدندد ندلاتطق نیییضت و رارف هلصوم امرهم ندلارون



٠ a ۷۹ 
 ۱ یردرپ e ندلا تطف ندوعس نیدلانع)

 o «یدلوا ییشناح هدننافو كندلا فیس

 2 ىلصو» فسو ندلا حالص ناطاس هد(۵۷۸)

 E نشحب ياسو ىس ەدلاو د و٤ سم ندلانع اردا هر صا

 یسک زاو ندلصوم لاسرالاب هملاراشم ناطلس یتاوذ

 یدشالوبف ینساقلا نیدلا حالص ناطلس «یدلیا ساق
 هزصاح رارکت ندن رلکدتا میهن ماما ىل ۇق وك هدايا

 كخرهاش یحاص طالخا هدهرصوا بودا قییطتو

 یاروا كردیک هطالخا ندلصوم ندنغیدلا ییتاف و رخ

 هب هرمصاحم یصو«یرهلوا هثلاتهعفد هرکصتدکدلیا طض

 هیطخ هلدلاسرا لوسر هنناب هدلاح یعیدلوا شعا مایق

 راع ضعب هلبلاعاروز رهشو قفل وا رکذ یعان هدهکسو
 ندنفیدل وا حص بلاط هرزوا كلدبا ملستولرت هبودنک

 ۰ یدل وا دععنم هطاصم هدنر لند هللا طورشو

 دل وبع وفو یتافو كن دلا خالص ناطلس هد(٩۵۸) ۱

 یکاح راس نانلو یردارب دوعس ندلارع ندنفب

 ندارواو هراصس هراحاب هل نیدلا بطقن نیدلا داع

 . هتکلام كندلا حالص ناطلس كردنک هنارح هدکلرپ
 تونل هتسخ «دنارح هدهسیا یدلبا مایق هکمتا ضرعت

 هلتدوع هلصوم یسودنکو  كرتهدنناب كنندلاداع یرکسع



 ۱۹۹ ا

 نره (یکز ندلا داعن دودوم ندلا تطق)

 دوخ كاد بولر تم رو لاپ
 ریثک وندنم و خاص یس ودنک ۰ ردشل وا رهظم +یموع

 هلجد رهنو مقاو هدنرقرع نا هریزج ۰یدبا تاریلنا

 «ردیسهدرک ان كملاراشم یروک رک ر اکدود# هدنرزوا
 یرل هم اق ضءب بود وا بارخ ید ىڕ ۆك وتا

 در دن نص دی“ عقاو دوم رکج هک و

 دیذلءام ردق هتاف ص نددینامع هلا رت اف ص ٠ دج

 .یدلیا انروسرا هنفارطا همرکم هکم و ارجل

 هندمیشعن هرزوا یییصو كردبا تافو هد (664)
 نهرا الصفا اهجاص ىلع هر مط« هضور هلا له ه هرونم

 یفیدل وا شعاب نکیا تایحرب - هدننرق عارذ شبنوا
 .دیلع هللا. ةجر «یدنلوا نفذ - هدطابر

 هررکرص ندنساباب (د ودوم نیدلابطق نن ندلافیس)

 هدننامز . كنو «یدروطوا .هتموکح ررس هدلصوم

 هرصاح و مایف هالینسا یلص وم دوج ندلارو یسیع

 «رایدلدبا هِطاصم هلیطسوت نوح هدهسا یدلیا

 هد(۵۷۹) هرکص هنسرب نوا ندنسولج نیدلافیس

 رج“ یلغوا یرع نا هرزج هدننایح *یدتا تافو

 ه ردٌشهر و دهاش



 فسا ۳ آی 2 قریصت رص) یس هعلق رعد ین 1

 ياا یر هل وک یتوک ی ےب ! كن 4 2

 ۱ 1 ۰ یدنل وا

 بول وا ردا و روسج تیاغب یکنز نیدلاداع
 هللا ایعشا و ناودع یفرط ره كنکلم هداتموکح تیادب

 دصنو ریمدنو رهف هلتلاسب فیس ىلج نکیا ولم
 * ردشعا عیسوت کلاغ هو راد 4] .طرص دزلب و نوصح

 ۰ یدبآ سّطاح نداارو یلعوا هدنناف و ك: د)اداع

 یلح 2 ردیک ابا دخا و حارحا ندنعم راب غا نایاب

 ۶ 3 یزاغلآ ن ا لوا رکید یا دیش
 هل دم زنع هلص وم ندنعیدلا ی ربخ یتافو كن رد نکیا

 ۰ یدل وا یخ روت نیش دنمسم

 .  ندنسولج (یکنز ندلاداعن یزاغلا نیدلا فیس)

 ردا فرص هبا زغ و داهج هلرلکنرف یتاقوا ردف هننافو

 (oss) .یدلوا لثان هرلتیقفومو تیرفظم كوب وي

 ریماو نردلا لاجرزو تودا تاف و هدنسهرخ الا یداج

 9 تلف یافت هلا اک موعىلغ ندلانز شوج

 :ریدردتآ سولج ییکنز ندلا داعن دودو« نىدا



  eباتک یصکیا ۱2۷

 نیلج ندنر هعلف ناتصت نالوا شم هڪ رفا < یدایا

 *یدلیا البتسایب هناع ندنارف لاعاو یرزوملتو زومو

 كنارفو یورسو یهفروا هلا فیس هد(۵۳۸)
 هدهرص وا ۰یدتا فن یرالح نانلو هدنسیفرش بناح

 شعریتک هب هسرق "هوق كردا-هرصاح ییسهدلب كحهرب

  یفیدنل وا لتف كنا یفیدل وا شعا هماقا هدلصوم نکیا

 یتدوع تعرس هلصوعو تعزع ۵ هفروا تواکیربخ

 یسیلاها كجهربب هدکدلیاتبشت هابسا قحهلوا بج وم

eةن دلا ماسح یکاخ ندرام یتیرلهداب افوخ  

 ۰ رایدلیا اطعاو و

 نالو هدند ثالام ن ىلع ندلیفع یئ هد(۵6۰)

 رکسع قوس هنسهعلف كنفو همضاح یتسهعلق ربعج

 ماسحیحاص یسهعلف كنف هلا یکبلعبلا ناسح ۰یدلیا

 ود « ردقجهراتروف ندلا ےک ییس» 4یدرکلا ةلودلا

 ندنلا مار نب ثالب یس » هلودلا ماسح هدکدردن وک ربخ

 -هراتروق وا ندنلا كندلاداع هدین هسیایدراتروق مک
ecدید یدریو 4 »  eتدوع  E 

 هی هس طیب م اس تب ی سہ اک و ص

 ۱9۲ مس ص 9 ا فا قیدعتو و دش

 . یدیشلوا صالخ ناسحو لوتقم كلب هلیتاصا قوا ر



 3 نیرعب نانلوب هدنراد ا او نداروآ
 ا ۸م فا یرهلوا دخ «رصاحم  .یدخا هرجا

 راقد كي یللا هلیسسهعلق نیرعب ندنفیدا وا ه هعظع

 داوک یا ضاو هلاصم لوبق رش كنر و هن دلادا
 2 2 هلنا هرع» هدنس هرصاح یییرعب هرایدتا

 . یدنشعا

 نصح ندارواو هاج ندلا داع هدنمرح (۵۳۲)

 ا طبض یصج هرصاحاب اقام هلردک هلذخم
(err)نا هدد هلوذلا نبع هدنسهحایذ یسدنس  

 هلبا مس و قم ندل ترد نوا و همصاح یکبلعب

 .یدایا طب هلا ناما قدضتتلاب

 هدهدمبا یدشا قیضت و ؛رطاح قشمد هد(ه۳۵)

 یروژ رهث ندند نالسرا بلای قصف *لردنک ۰ یدمهلا
 3 ۱ ۰ یدلا

 طیض یتسهعلقف بشا ندنعالق یراکح هد(۵۳۷)

 یس هعلف هداع دک ر هلا بیرح و

5 1 
 درعع و (یریشب) هزنط نداق رکیرابد هد(۵۳۸)

 نکیا ندندالب نیدرامو ( یتغرا ) نینزتلا یذ نصحو



 ۱3۰ 2 باتک یعکیا

 نیفرط ءاقتلا هدهکماربلا نصح نوک یحنرب یرکی كبجر
 غاص لرکسع یهدنتیعم كنهنیلخ ندلاداع هلبعوق و
 كن رسم هفلخ هددسیا یدر و تعزه بو راح هنفرط

 ی رکسع كندلاداع افاعتعو كسد ادتا هلیسهش

 قوجیرکسع كندلاداع هده راح و ۰یدتغاط بوروا
 ۰ ردشماض وا هتاعاص

 یللصوم هلرکسع دشتسم هفیلخ هدنح رات (۵۲۷)

 هراس توتح ندلصوم ندلا داع «یدلیا هصاح

 دوح یوم هداك راخذو رکاب هدلصوم ۰ ب

 طبض كرش نکیشمازوا هاجوا هرصاع ندنغیدلوا

 .یدابا تدوع هدادغب هفالخ هلتهج یغیدمهنل وا

 نانلو را هب دیچ دارکآ ندلاداع هد(۵۲۸)

 . ندنعالق یراکح و ییهراس عالق هلی را هعلق شوش و هرقع

 یشاوکو  نارفعز و رثوکو حرفو بالجو یشونو هجه

 طیسض ینازوز هلردعلق هورس ندهیارهم نوصحو
 هلاصم روع هلا هرصاحم یلیخ قشمد هد(۵۲۹) و

 : . ردشعا

 رکسع هکرفا دالب ندنرفرط بلح واچ هد(6۳۰)
 «یدنلا منانغ و ارسا ولتیلک هلیقوس

 هد هسا یدلبا هرمصاحت و لوز هنفرط صج هد(۵۳۱)



 E ره قیر 2 چ 0

 9 رکص ندکدتآ روبع یا e هءاشىلارب

 نمکی تن واعع بلط ندنکتفط هدنساغ نالوبعوق و

 ۱ یحصوسندلاداع هلکمردنوک هناجت یحنوسیلغوا نیکتعط

 | تالماعم ىك ابو طبض یبمایخ و لاوما و سبح [دیقم

 ییسارما دنع نانلو زا 2 هل وت .یدرنسوک هب ردع

 ندنفیدنل و لاح ندرکسعاج- لازا وا ردنا فیقوتیچد

 بود که صج افاعتم ۰ یدلا کلی یو اج اردک

 ٠٠ ڭكصج هلا سحو بلج هدناخرف نانلو کاح هداروا

 ۱ یدمهدا تفلاخح ناخرف هدکدلبا فیلکت ینعلسل هنس ودنک

 هتم وامم هلدعفا وم مدع یرکسع و ىلع وا یکهدصج هد هسا

 ۾ وع بولاق زجاع ندطبض یصج ندلاداع ۰ ریدالشاب

 . تدوع هلصوم باعصلسالاب یتیسوبح ءارما راس هللا .
 ۲ یدتا

 نصح ندلصوم هلرک-بع هد(ه۲:) ندلا داع

 3 زجر ها یروکذم نصح ه راحاب بودنک هن زاتالا

 ۱ .یدلیا بمر و ذخا

 3 ا ندلا وام دت هرس هةل هد(۵۲)

 يح هلح ندلا داع ندنکیدنا ثودح تقلا

 هنلخ و تءزع هل کسع بولا رار ین هو دص ن سد

 .یدتآ لوز هه رانم نیدلاداعو ه دسایع هل رکسع



 1 باتک ی عکیا

 تعرم دبلح نوا نبلاساذ حالا ۱ ۵
 هب هک اطنا و هف روا توبا وانام هل اضم نکل ۰ رلیدلیا

 مایف هطبض ىلح ی رفا ناس و ژو نوا یک

 هلراقد نخ یرهش فارطا یلاسها هدلاح یتیدل وا سالا

  «رایدبا هدکعا هعفادم مرتاذ و هظفاح

 علف, ةنتتصا كف ها ید هر وک دم ها و

 تل تخوم نسخ شوفهرف باال و
 هژودلارد هدننمط یجالصا كن راند نییعتلاب هنکلبلاو

 هددسدا یدنلو یرلارا بلطاب هلصوم هبا غلتف هلا

 ندنفرط یلاها عید نیا یکیدلیا هماقا هدبلح كن ها غلتف

 رارف هند هعلق ربعج و عاقسا ییفج هل وا فداصم هدصو وس

 ۰ یدیشعا

 هداهتسالاب ندالنشیراف و رطنرف یهدنراوج بل
 كن دل ادا یرلفد) وا هرز وا كعا مايو هطیض کلم

 ییعوف هنلو ینیرا شا باح ادا هدقدلوا یع وچ

 هدنرافرط حورسو هفروا هیلع ءان و حح ر هراشیا هقشب

 . یدنا طبض یلح هلن نع بوی الا وا

 هح و هاحارف ريفا ندنفرط یردب كندلاداع اج

 نیکتفط ماش ېک اح هدهرصوا هدلاح یغنیدل وا شل وا

 ندلص وم ه دن را (۵۲۳) ندلا داع ۰ یدیشمط هب كب



 سا

  ۲ ۳کرا ۷
E OY 

 هیات E e ادا بول وا لضاو

 ۳ تاج ربا ید نیدلاحالصو یرادزدهعلف ی دلا

 و رولص وم . یدلیا نیب هاصوعلا یصاق ییدلاءامو

 7 اردک هرم نا * هر رج هرکص ندهد و دنل و یرا شا

 هلی راحو ءرصاحم هلرتهج یراتفلاخت كنیم رب كلام
 .رلیدلیا ےلست هندلاداع هلیا ناما ییهدلب قییضتلاب

  كودیک هنارح «هرواخ "هراس .هنریصزهرکصندن وب
 جورسو هفروا هدحراتوش ءیدتا طیض هدرلاروا
 نالس وژ ندحرفا یاسر جاوا ضعب راسو كحمرب و
 ماقا هنطرص كنهروک ذم *یچاوت و د زلب ۰ یدیا ه دن دن

 قفوم هدهرصوا هدهسبا یدن.ا روصت نیدلا داع یکعا

 2۳ هسافا هدیلع بداح ماا.هلرقتسقا _.یندم هوا
 هل د وم هرکصندکدتاتافو رقنسةادوعسء یلغ وا یغیدلوا
 هدنمان هاغلتف هدعیو یتسیرب هدنمان نابوق هبلح بودیک

 اچو هد_یلح ها علف ید نیت لستم ینیرکید

 ی اوم قرەلوا ر He یلاها ندنکیدتا باکترا هلن دش

 E .تعاطا هرابطادرع ن ناعلیم ن دلا رد قيسا کاح نده را

 | ا یەک اص یمکیا , كنلاوش یسهنس (0۲۱) و
 و هرایدتا همصاحم یتعابنا هلا هم | غلتق موعلاب یلاها

 هعازپ و ناسحیحاص مج"هدکدت سکع هفارطا تیفیک



 یزایا لغوا بویغک هبه راحت تاذلاب یزاعلبا ربا
 هللا یزاغلیا ندنکیدنلت دح رقنحفا نوا یکی هزن# وک

 رک ذ هدانش ه زاغلیا یرله را و فالتخا ندا نایرح

 یدفح كقترا ريما لوص ولادءد هیلح رقنسقا «یدنل وا

 هراس دالبو هبکاطنا «یدلیا ذخا یلحندند ناهلس

 تدوع هلصوم بولوا قفوم هلاح وف ضعب هدهج
 تمدح هن یلاها شیاسا لانس ننامز لغت 5و

 نکیا هدنزامن هعج یسهنس (۵۲۰) هدلاح یفیدلوا شا

 «یدل وا دیهش هلردع ره كندر ندنرلیادف همنطاب

 ندلازع یلغوا ردق هنس ر هرکض ندرفنقا

 تافو هد (6۲۱) بونلو هدنکلیلاو لصوم د ووم

 یی وکح لصوم یکنز نیدلاداع یلغوا رکید ؛ارةتسفاو

 ۱ ۰ یدلیا زارحا

 طسا و هدننامز یردپ ( رقنسقا نا یکنزاندلاداع)

 ه رکص ندک دنا تاف و رشنسفا ۰ یدنا یسالاو هرصب و

 كند بلا یردار هدلاح یعیذلوا هدنکل منه دادقب

 رار هلیسهطوبم لاعا یتیالو لصوم هنرزوا یتافو
 السا تیک لضرت نیمار رو

 ۰ ۰ رددننامز كنوب
 هلص وم هدنناصءر رش یسهنس (۵۲۱) ندلاداع

۱۱ 



۱۰ 3 

 ۲ ۳۱ اراعا ند راولو شعا نامت دنکلیلاو
 ٠ وک هدند كندالوا هرکص و 2 راشم ربما هروک

 3 ۰ رد شنا لکشت یتهوکح ناکنانا هدلصوم

 ( یتعوکح ناکیاتا هدلصوم )

( 6۰۸ — ۱۱۹ ) 

 را-- هدفدلوا یلاو هلصوم رقن_سقا ریما ك انا

 هدلاح یرلفدل وا رار ید هراس ءارصاو كریم یریما

 هداروا لدودوم قباس ریماو تعنع هرع نا هرزج
 نداروا ۰یدنا ےلست هرفنسقا ییهبصف یلس نال وب

 یزابا یبغوا یزاغلیا ریما هدکدلک هنسدلاوح ندرام"

 تیعجو -یدردن وک هازغ قف رلاب هرفنسقا ا

 هلرقتسفا رم هدلاح یعددل وابک ند را وس كدشد نوا

 لصاو 4 هفروا زن تا ید یمهنس (۵۰۸) رار

 یه راح باب یسهشاط جرفا نانلو هدهفروا بولوا

 رفن یدب ندنفاط رقت قا هدولناقم نالوبعوقو هلعجا

 كنروع هفروا وشراق همالسا رکاسعو تسدرد یییلسم

 قرهلوادتشم لاق كلذیلع ءان «رابدتا بلص هدنرزوا

 یتغوج ندنرک اسع و نایعا رلکنرف یخ دیّرکسع مالسا

 ,O حورس و هفروا نانلو هد دب ج رفا و لتق

 .ردراشغا بیرح یرارب قوچ هدنرایلاوح



 ا

 تدش یعیدلوا فداصم هر صاحا دنع ا ا

 هدلص و٥ هللا لتاقم رف زویشد كب یس ەج وز دن رز وا

 نوګا كرادت یتسهراج توق دز یمودنک بوغارب

 .یدقج ندلصوم هللا بیرقترپ

 هحرف روس ریماح ضعب هدنهرجم یسهنس (9۰۲)

 لادا هرهش یییرکسع و یاد ودوم بوقح هرشط ندنس

 هلرکتسف نانلو هدنناب یسهجوز كسلواح ندنرلکدلیا"

 ردق :نوکزکس هرو نه :یدلیا ن صحت بولیکح ه هعلق

 ناعتسالاب هرکص هدلاحیغددل وا شم نسوک تاب هتمواقم

 شا تع نع هناي سر نب فسو یردارب و ح ورخ

 .ردشلاق هدنسالبنسا د لد ودوم لص وهو

 لا تیلص لها دمع ناطلس هدنحرات )5۰)

 هدودوم یسیلاو لتصوع نوجا یک هب راحل ا لج ال

 ه دن زل هنس 0٠) ۷)و o) “)و دودوم هاکعر ورما

 هدنسیلاوحدالب راس واه زو حورس رار ر ها شا
 هدکدتا تعز هقشمد ردنا رله راح هبا بیلص لها
 یهلرب ندن رراسادف هشطاب نکا رالف زام هدعماح ین وک د عجن

 .یدایا دنهش بوروا یدودوم هژریفح

 (۵۰۸) هدقدلوا یعوعس» لد ناطلس رب
 یتیالوا لصوم ییقسرب رفنسقا ریما كم انا هدنس هنس



E 9 ۱تک 1  

 e ۰ ردشم ردتا تیارو ه.طخن هنما دج ناطلس و

 ر سما و و وه هلا 1 E) E A درس ۳ 3

 مط قدنخ یهدنفارطا و هریمت ینیروس

 ار ااا حلقو انتعا هب هظفاح

 2 ار نیبیصت نالسرا جت ۰یدلبا امدتسا

 لخ . توردتا عطف ی س هطخ لدم ناطلس

 ۰ * ید ردن وق وا هبطخ دنتسا یدنک هرکص

 .هدقارطا یل واج هدکدلکچ ندیلاوحوا نالسرا جلق

 | ء«ىدتا طیض یلص وم هناعتس الاب ندارما ضد نانلوپ

 یو یهاشکلم یلغوا هرکصندن و نالعرا ج

 ابلغىلواج هددها یدردنوک هلرکسع بودی نييعت یلاو

 3 ییسهبطخ تكنالسرا ج 5 مزلبص وم . ندنکیدلیا

 ۲ ب ووم رع نوع ۲ پ۳۹ o) ن

 ها ق لب راهظا تن وأعم ی واح بورذن وک هلصوم

 ها لَ وم هلرکسع یهدنرلناب مهيلاراشم ءارشا



 0 بیک نا تا

 هدنرلارا دم ناطاس هلفرایکرب ناطلس قوحس

 نیسیلاوح لضوم. هم .دناسم رد و ست ۰
 د ناطاس بولوالخاد هنسهراد کلام لدم ناطلس

 شم یا دل ودلا E هدکدتک هلص وم هدنګ رات )5۹۸(

 ىلص وم هرصاحلاب هيلا راشم ناطلس ٠ ىد زس وك عانتما

 تعاطا هنسودنک هلیسامدتسا كنلاها ندنکی دابا قییصت

 لصوم یشءرکح هلودلا سعم دع ناطلس هرز وا كجا

 :یدلیا اقا هدنتهوکح

(o٠ ۰) :قتل و لصوم د ناطا س هدنح رات  

 سم ۰یدلیا هیجوت هرواکس یلواح تر ناتسزوخ
 یرغوط هلیرا هلرکسع نوجا هعفادم شمرکج هلودلا

 هوا یمودنک و مزهنم هدکدلیا هب راحت هلبا 8 واج كردیک

 هلبا لیمحت هفت ندنغيدلوا التم هنتلع حف قلاراوا

 ندنفرط یرکسع كتیلواج نکیا رولیروتوک هلصوم

 ۰ یدادیا تسدرد و بیقعت

 هدکدبرو یضوط هلص وم هرکص ندهبلط و یل واح
 تشمرکج هلودلا سش و تفلاخ راهظا هدولست يرهشیلاها
 رادکح دنررزوا ییکنزا یلغوا نانلو هدلصوم
 كن رد ندنفیدل وا نسلا ثیدح نیکنزا ۰رلدتنا بصن

 الص وم تو الشاب ههرادایال و روما لغ ندنسیلاوم



 ۳ 2 1 ناتا یو دن ا

 = سش یحاص رگ ۸ "هربزح و یدلیا طیص

 ا دودعم ندنلاعا كناسوم هللا ماف شم هرکج

 E یسوم ید لص و۰ هلرکع ےک ندک دلی ۱ القفا

 هافا وا مز هعفا دل ادنع یم وم هدک درس وک تردابم ةع

 هرز واكنوب * یدرب ویدا هرصاح یلص و هلودلا نک

 ن ناب نانل و هد رث رو زاید ینیکنسح ندنلاعا قوم

 ۰ وام هل رکسع نام عس ورک دارا 4ناعتسا هلا دی 1

 نانو هد هسا یدلىا ی یر وط هلص وم
eb 
4 

 ۵ کیدلیا الیتسا یللصوء هل ودلا نو ومادعا یعانا ضعب

 3 2 ر وا و تع نع فکس ندنکیدتا راسا

 9 ۰ ردشعا

E3 ۷ و٥ هددم وق ره هنس شم رکح هل ودلا س  

 i کف هد دورخ نا ۴



r 3 

۳ 

 و رھا ا طیض هدنسهنس (4۸4) 1

 یراتهوکح تدم هدلصوم كييسم ین .یدلوا ضرقنم

 ۰ ردوئس ژوعط زو

 ( یعباقو هی لصوم )

 ( ۵۰۸ - ( ۸٩

 نسح ردنا البئسا ییصوم هدهروک ذم هنس افورق

 ۰ ردشعا نون ییلاها هلا هراداو ترس

 ینکیدلیا الیتسایهیک اطنا راکنرف هدنسهنس )5٩۲(
 یلیخقافتالاب هلا انما لردیک هلرکسع هدکدتشیا افورف

 زو هدنرندس هللا ارصا هرکص نکل .یدنا و هدر را

 یرالع ضعبو هدافتسا بیلص لها ندنالتخا ن وک

 . رایدلیا الیتسا

 لیعاعمان ودوم قرایکرب ناطاس هدنسهنس (446)

 ناحرذا ییافورف نوجا لاتف هللا راخ مان ی وفا نب

 هدک دتک هلا اما ضءب افورف بودا روا هناا و

 (450) هد ها یدتا الیتسا یلامعا رنک ۱ كناح؛رذا

 تاف و هدهروک ذم *یلاوح هدنسهدعتلا یذ رهش یسهنس

 طی یلصوم هلتم ن هجرتنس ندارما نانلو هدننابو

 «یدتا

 و 3 3



 مت قامت یوو . 9 »۱ ۳ 3

 بیهو نب ناروت شيرف نب لسم نب دج نانلوپ هدنفرط
 ۳ هب اغورق هلا را E ندیدرکلا اصلا وا و 1

 .نیبسصت افورف هدلاح یعیدل وا شعا تنشد هب هعفادح

 ۱ لوح وا هلا ضبف ىل ی دمو تع رع هنفاج
 .لصوم ۰ یدتا هح و هلص وء هرکص ندک دتنا السا

 هتشرزوا تمواقم یکیدرتوک كلسم ن یلع یکا

 هادا ندشمرکح یحاص رع نا هرزج لسم نب

 وه هلرکتسع نوا تنواعم شمرکج هلیسعا

 هلا چاو یشادنرف اغو رف هدک دلا تکرح یفغوط

 هر نا *ربزج ایرج " یشمرکح نکبسنع یکیدردنوک

 . كناعورف A نج هنرزوا كنو و شعرجاق

 : « ردشعا لوبف یتعاطا

 ٠ تدش كب هدرصاحملصوم انوپرق کودزدیکندن 
 o هفدص هد هژح تبوعح ندلصوم بس ی ىلع 0

 هرکص ندهرصاح یا ز وهط یلص وم اغوبرق دلکک هنناب



 ۱۵۳ ۱ باتک یهکیا و

 :یدیشل وا سدح وکم كوهارت قارا ك ۲
 نخ لع لغوا املاراشم نوتاخ هدکدنا تافو هاشکلم

 هدنرانیب هلبا لسم نب دیش و «یدنیک هلصوم بولا یم

 و لړ یھ ل راب 8 هہاع مات ۰یدابا رایت هعزانم

 هلقلوبعوقو هبراسح هدنرلارا هلا عابنا + ىلع یع-ریو

 عنو ما نادند ل ریهح نا هدنلس رص وع و هرلغ ىلع

 ۰یدرب و یدبا

 شدح و راضحا یشرق ن ےھارا ةت دقم هاشکلم-

 د ۰ كدا شعا 9 انا یفیداو ِ

E.و٥ هلک رس ا  eهرهش و تع نع  

 هل رادءفا وم ال هدلا و هلا س ت ىلع هدک داوا ترقت

 «یدنل وا هدامآ دع۵ارب ۱ یمن le لص ود

 اا قا شا یردار هاش i 0 رکصندن و

 یرعنفا ویدلدا عمڪ ا یسا ما ماش لرەشود هنعهط

 7۳با ید :ک كن هءطخ لمس الا دعب ی ییبیصل هل قوس

 بودا فیلکت هعفار ۱ تم 7 ۳ و رد یدو

 یسهداز ردارب هلا رار هرکص ندکدتا السا



 :E .یدتا تدوع al 442 یک es شال: ر

 ۲ انا ر ا دنع هدهروک ذم 4 هفت قارعلادیع

 ۰ یدلیا عز نادن راد لیعع ید یسهدلب

 ۲ ءنار ر چر هاش دلم ناطلس هد دم و ره هل

Ces Eےد داد هور  eقوا كسم  

 u دنیا یدر و صا ست كنءروک لاد 22 ردا

 ناطلس لک مس وک عانتما ندع اس ییارح زطاشلان

 ٠ «یدردتا ےلست رلس نب دمع راج الاب هیلاراشم

 لصوم ردق RL ) ۳ ) ش رف نم ممهارب ۱

 دع رات وا هاشکلم ناطلع کشا عاود هدنفل رادیکح
 ۴ مو دیو ا نوا هبضاح یمها ا



rیرکب ابد ِ نی 1 ا ی هو  

 روم یبحاص a تقف و ینیدشلاح هی

 ۲ یرکبراید هلا هناعتسا نده ودلافرش

 و ناورم یب یکیدستا دعو یا

 ی i هلرکسع هلودلافرش هدانناو ۰یدیشازاب

 ب واعم 4 هلود) ارحف ندنفرط ق و روبس هاشکلم هدک دلبا-

 هرکسع نانلوا قوس هل.سادناموف قثرا ما نوحا

 رارف هرکب راید بول وا مزنء و بولغم هل ودلا فرش وش راق
 ییتصخ ر هلیساطعا ایاده ولتیلک هقترا ریما ندنکیدلپا

 ۱ .یدتک ه هفر لاصح» الا

 هدکدتشیا یی روصعح كن هل ودلا ف رمش هاشکلم ناطلس
 هلصوم هلرکسع هلفلوا لصاح نم هنفجهلوا ريا

 یغددا وا شعا سقت هنسا صا یشالو لص وم ب ودیک

 هب هقر بولیئروق ندنروصح هلود)افرش هدلاح

 ناطلس هدکدلیا تعزع هلصوم نداروا هرکصندکدمک

 هدهل ودلافرش یتموکح لصوم هتد قرهلوا نون

 .یدلاق

 ناعلس ا هكاطنا سم هل ودلا فرش هد(4۷۹)

 یدل وا لوتف نکر دا برجر هلا شا نب
 ,س وبج ور ندتف و فوج ۵ رک ص ندەلودلا فرش



 و اود رانا فا رد
 : ۰(۹٤٤)یدتا ناب 2

 و هلتعمزو هلا سابع هفلخ شیرف هد(4۵۰)

Eهرکضو ید ر دخا تئارق هیطخ هثمات رصد  

 7 «یدلیا هداما یبهبطخ هننان یمابع ةفیلخ ب روشیراپ

(<s or)۰ ردشعا تافو شرف  

 E (شدرف ن لسم مراکلا وا هلودلافرمش)

 ا هدقدلا یندرخ یتافو ۰یدا هتان اح نیا هد

 ِ (EY > .یدروطوا هتموکح دنسم بواک هلصوم

 1 هیدن اور یش كالس را لا شن قا
 ا نددادغب لرد نایصع ه هفیلخ هد(۷۷)

 9 ك نالسرا بلا نشت ارخوم یا
2 

 | چ نجت دعدد را و هنأت هلودلا فرش بولک

 ره



Eه راحت و فال جا هدن ندب ۰  ESلص هرکص بودا  

 ٠ یدتا ررقت
 هدنند لماک وا یردارب هلش وارق هدنګ رات (44۱)

 هطاصم دقع هرخالاب تولوبعوفو هب راحت و فالتخا

 ریدلیا
(<Y)هل ودلا معز یشادنرق یشوارف هدنسهئس  

 2 کک ل ا نم
 « یدلیا

 یردار هدهروک ذم هنس ( لعاکوا هلودلا معز)

 هنسر و تاصتعا یتموکح هلا ردغ باکترا هدنقح

 یشوارف نارد ن شرق یسهداز ۶ هلکعا تافو کد

 هم زا هدنرارا دودا یدتبیا لا هدایآ هاب
 شرف لا هداعا هسسج هن .شوارف ندنکیدتآ روهظ

 .یدل وا تم وکح نیشئدنسه هدلص وم

 هرکصندکدع هتموکح ( دلقءن نارد نب شدرق)

 هبلغ هلع وف و ه راحت هدنرنب بوشیزو هلد):۰ یردارپ

 ۰ یدلبا

 هدلاح یعیدل وا شوبحم هدهبحارج علف شوارف

 بناح ثالص ومو باج یشعن هلکعا تاف و هد( 446 )

 ۰ یدل دا نفد هده ون لټ عقاو هداف رش



۱:۸ 

 ۳  یراهعوطق» سر قوج تك یرهلوا هعشب ندنرل
 ا هدداد کلا -یدلرذتوک :مدادنب هلرزهتفم :

 لا ذیخا ندلو یهروم سور بوغعا بهشت كارا

 یرلفدصاب قایا یلهعچ ندنرانطو رازغ .«رایدردنا نفد
 نکیشمردل وط یفرطره یرلتشهد هلا هبلغ هدکلاع هحن و

  راظنا یشان ندقلوا عیاش هفرط ره یتیرفظءوب كشوارف
 5 .یدنازاف تیروکشمو ناش ؛لوم كن هدهموع

 -ادعام بولیهدنا رارف یر هدزکس ندنرابلصا دوجوع

 ۰ ردشل وا لعمصع 2

 یبحاص ترک هدنسال والا یداج ىس هنس (۲۱)

 هلرکسع نه. نب بیرغ نکیا هدلصو» عفار بیبح وبا

 هدهسنا لیدل وا نامآبلاط ردقنره ردنا هرصاحییرکت

 تیرکت هدقد) وا وحس كشوارف تفك .یدعا لوبو

 هننرزوا نع«نبیرغ بول وارکسع ربارب هلعفار ییحاص

 ًمزهنم بیرغ «رلیدزو ییرغ كردا هراحو موجه
 كم رغ هرکص «یدلیا بیقعت شوارف نکرد رارف

 عوفو هخاصم هدنرلاب هنرزوا یماحرو تردعم ناب

 ۱ *یدلوپ
(<r)شوارف هللا هلودلالالج یارعلا تلم هد  



 بانک یصنکیا

 هرایدرب ویلا هرارب روفج بوروس قاط ماط یرالوتعم
 تضج و شوارف نالوا .شعا  زارف ندلاضوم " 

 یفحهیمهلوا نکم هعفادم هلقلبالوق ههددش و هعظع

 ی سادو عج یس ەل تالمعع ید ندنکیدروک

 كوب یرلتوف هلا قاصلا هرانو جد یلئاسبف كدب نم

 شوارف ود را وس هدلاح یییدل وا شد لیکشت ود رارب

 کید رو هن رارزوا رازغ یهدلصوم هلیسادناموف
 . گن را هل نالوا هدراوحو فا رطا هدبرلقدلا ربخ رازغ

 یک رک كانا تمار هروک ذم ا بو الی وط ی-به

 تقو هلیسالشاب هعظح ةب راع هدنرارا نیفرط یوک

 قوخ وارد ره رابرع .یدلیا هبلغ رازغ ردق دقت

 . کتلاسب بونود هن رارزوا رازغ هلبا هلازا ندنران ورد

 هرارازاب هعشب رازاب وش رازغ .رلیدلیوف هه راح هنار

 رد دما قعاسط رده ره و ندنرلودالک | یتیکیدمهزکب

 لر ارم ندنکندک لاو هش راتا یاب هدهسیا

 رارف رادو ر زا تورتک هی دو ره كحه دا وع سا

 ترم ندقرط رھ نیکد 29-4 وا وا .یدلی هل روق هلا

 كرابرع رار هلا طبض یسهلج هسیا راو هره هدنرالا

 .هزانح و س ور یرلو دنا ه رلد ره - 1 یراکدردل وا



  eتاکترا یا اول رده ی معرح هو ۱

3 2 ِ  بلط ید ا كب 4 : دو 

 سس هنرارز وا رزع هژیاطعا e 3 ا ردق
 داد 2 رخ و لاتو بودا را یاد واردرهو

 روا لتتام رازغ ۰ یدقا ران اق ند رلفاقز ندخ :کیدتآ ِ

 ۲ ۰ دز ورا هلا بش یر هاست ها هد هسآ رب دنارق 3

 اندرازغ دوج وم هداصوم ۰ رلیدرگ < ندخلف یرازغ

 ؛یداب لر وف بوجاق مدآ ید

 یمکع ءررغ نت وجوه ات اصح تکو
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  2۔هیءه دا تم واق م هلتمج و ش وارق هدن راکدشاموعف ه

 یراصح «یدلیا رارف هرابا هاب رکسع ندنهید لک | ییکح

 طیض ییلاعا ضعب نانلو هدنسحاو هفوک كشوارف

 ۰ ریدرپ و یدیا
 هنسهدلب رابا یملبش هجافخ هدهروک د« نس

 هنیعءاح شوارف ۰یدایا قارحا و بم یهدلب هللا موجه
 تیعج هلرکسع یتیدلا ندسد هل ودلارو بودیک

 موج هنرزوا هجافخ ینب و غالبا هکینوا یتس هبرکیع

 ییسهدلب رانا شوارف هلکعا رارف هجافخ یب هدک دلیا

 ۰ یدردتا رعت

 نا "هریزج و کی زاید یی اط می (4۳۰)

 یییرازو هرکصفدکدتا تراغ و بین و لاعا یتسیلا وج رع

 لاوما و ایاطع قوچ كب شوارق ندنراکدریوچ هلص وم
 ۰ یدمهدیا عفد هد هسا یدشلاح هنراعنم هلبدع و

 هزلایعتسا حالس ردقن ندنسیلاها لصوم شوارف

 هبرح ایداق" نوک یکیا بونالپوط هسیا راو مدآ ردتقم
 ناشر بوزو یرابرع رازغ هدهسیا رلیدتا ماود
 هنفس ر شوارف ۰رایدریک هنرهش لص و٥ هرکصذدکدزنا

 نانل و a .یدتا رارف بوک یهلحد هللا

 ندنراف رطرلزغیرللام رسیاسح كنیلاها و یم هلج كالا وبا

4 



 یادم هلیقوس رکسع شوارق هد(۲٩۳)
 هبرکسع هقرفرب رفعجوا ئا كنهلودل ءام ۰یدردتا

 وار هل درم یب لیقعیب هدهسیا یدلیا قوس
  رفعجویا .رلیدزو یرلیلهد هب راحناب هدنسیلاوح

  هنرارزوا دم ,یتبو لیقع ينب هلهج ودرا ر رارکت
 هلیع وقف و هب راح یلئدش i هدنج | ون ا

 1 لرد رالی ندن رثهد) زو لب نع یی و لیعع ی 4

 ۰ رایدلیا اخت

(ray)یافت نام ن ىلع وا هلشوارف هدنعرح  

 ,هلتسعج رب شوارف ندنکیدتا روهظ تعوصخ هدنرلارا ۰
 بوایزو شوارف هدنرلکدتا هبراحم لردیک هبهفوک

 وردا صم یبا یءهددفوک كشوارف یلعوباو رارف هرابا
 ۰ یدتآ

 ه رام هدرا نقب تیغ شوارف هد( ۱ ۱(

 سبد هل ودلا رو و یرطسع دادغب هبرغ بولوبعوف و

 قاز هلفاوا مزمن شوارق ,ندنرلکدلبا تنواعم لعن
 ۰ ری دا اهل رل راح نس ەدوجو» لاوهاو

 ا هجافخیتبو دم ن لون سيد هد(4۱۷)
  هدیرکسع دادغب هردا ینافتا . ناښحن عین نایتفلا وا

 بو حوت كم نفر زن و



 ۱:۳ باتک یجکیا

 د هژدلاءام زاد كښ: نوا یونس ندلصوب
 هل ودلا ءام هدمه "یدنرو یحص مه دیو زا كمردنوک

 بقل هلونلا ماتت رونا نداده یر
 .یدلوا قفوم هلاصحسا

 یهلاف ینیدقروق (بیسم ن دل هلودلا ماسح)

(AY)یشادنرف هدنلئا وا (۳۸۸) و هلا زا هدنسهع | یذ  

 هد راشي اهل و ۰ یدایا ثبشت هنسل ردلاق قدروا كلع

 تروصنسح هسبا ندماغوج اعصخ ها هدیدش تکرح

 ىلع هدهرصواو ندنکیدروک شوخ ىکا راستخا

 ىلع ندنفدنل و هدنناب كن وا یدنک یسهاخو هدلصوم

 ینییارش ردق ه هشدیک یروعش هدنسهاخ یدنک یک

 یراو د دان هدلاح یعیدلوا شراو هوش واو شنجا

 «یدتااقلا هسحبوردلاقی ىلع ولوخد 4 ورجما بولد

 یرادعنام ضعب یکیدا فداصت هرکص ندنو داقم

 هد هدا یدشود هنسادوس طلستهد هقا رع كردیاهلازا جد

 «رایدردل وا نسودنک یراهلوک هکر هدنش رات (۳۹۱)

 هدننافو كنساباب (دلقم نن شوارف هلودلادقعم)

 نسمح ینهجوع هدقدنلمضاح هرزوا قلوا یتیشناح

 حالصا بزن یاشلیقع یب ندنکیدرسوک تفلاخم

 رایذت|.سالعتا 4 یزادن بسم ووا



 ۲۰ در 113 و و رانو

 ٠ كرالدهدلاح یغیدلوا رادفرط 4 ىلع جاجا رفعج وا

 هنذوفن كجا ندنربم رتسوک تفلاخحمهجاج و ليم هدلقم
 هروط هدلصوم ندنفیدل وا ضراع فوخ هنبلقو فعض
 هبطخ «یدنک هناي كنهلود)اءام نانلو هددادفب توبه

 دلقم «هرابودب یهدلوج یلعو قعوقوا هنما كنسیکیا

 3 وا كجا تموکخ ةر ردم یی لموم
 نعنازا ماب بلتات هناح شرفزا

 وتنازا ایزتبات ماب تشپزا
 لع «یدشالبا یکلع هلایلع یردارب دلقم رد

 21 لاغا قالوا هدلصوم هه تله ::یدتک لوح
 «یدالشاب هکعیا مکح هنسهط و رم دالب

 ندنعیدل وا یماهوا ضعب هحدادغب قلارا وا داعم

 قماظوط 4 هیجراخ ضارما هدمه هیلخاد ضارما مه

 هلو شيا یلع یردارب نالوا یسیلخاد ضرم نوجا
 یکیدتا مهو ندنروهظ دلقم .یدیشعا طبر هتروص رپ

 ٠ هلترفن ندنس ودنک بو الثاب هکمرر و حوا یراخ ضرر

 "هلرکسع یغیدلا نداروا ىلع وابئان نالواشقک هدادغب

 هلبا هلودلءا رابختالاب یتفیدل وا هدکلک یرغوط هلصوم
 ۰یدتا لاصحصسا ما هب هحاصمو هر اح



 ۱۲۹۱ تایک يج 158

  لندرگلاداب هرکه نرکدربو تب ن
 کلم رکب رابد ه رکص هد ےسرا رایدلت روق نوت طع

 ۰ یدرکا .نآ ورم ید هدر رايد رەش ود دز ورط رلبتسا

 شا موجه هنرزوا كنلع وا ندا لیکشت یننموکح
 ندتراسا هللادبع وبا هرکص ندنرا ربخا مازهنا ندنرلقد) وا

 نکردیک هلص و» رهاط وا و ل تمعاقا هدباح بولبتروق

 ۰ یدیشم ردل وا بوردن و ط یبودنک هد) وب دا ءذلا وا

 ندکدتامادعا یرهاظوا (پیسندحم داونلاوا)

 لیکشت تو = باید یب هدارواو )لما لص وم ہر۸ ص

 -۳۸۰(۰) دنا

 ندنف ر ط هلودلا ام ی ه ودح نا دلداودلاوا ,

 لیعاع»ایلعوا یثان یکیدردن وک هلص وم بول وا قددصت

 ندا ءتو یارل» رام یس واتءو ۹ *ءرادا هدکبل رپ 1 هلا

 یموکح روعا دل راذبا لع نکیر!ناک ی ئاب داودلا وا نکیا

 ۰یدرب و یداهرادا هلیدا دینساد

 دا وذلا وبا هد (۳۸۲) و ناب رج هل و ام قلا شپ

 قلا هب الساب لص ود ۱ یشادنرف هلکعا تاف و

 لوي داق ندنژز کدعا لوبو لیهع ید هد هسا یدتسا

 « رلیدریک ۵2م و حج لیبی ی یء :یردارب

 الشاب مک رب و.تلاقسا. هرایلبد یا و هدلصوء دلقم



 هديا انا کک نیر دا هه دادمل تاو ١
 e لسم ند او ر ليو ا

 يج هم بوتج ندنرللا یا و لصوم ًابقاعت
 و .یدلیا

 ۱ دنس ےن كرک و كالبلاو رک كنادج ی :

 ۱ جرات و )4۳( یدبم كن راتعوکح ندا نا رج هدلص وم 1
 هرکص ندیلغتوا ندنغیدل وا یمهنس (۳۸۰) یر

 * رد هنسیدناسکسیراتموکح تدمكنهبعشو رار هلبنامز

 | سی مدل
(۳۸۰- 6۸4( 

 ۱ 6 وب .ندنفیدل وا ندنع ورف ليقع ی ؛ یادناخ تی

e ۲؛رولنید ید یتموکح لیقع یب  E 

  كنلودل سصانهرز وا یعیدنل وا رکن دنن نادج ین. ۳

 وا مقر كنراکلع هلادبعواو رهابوا یرالغوا



۳ 

 . یزهكن هل ودلافیس یسهجوزو هلص وم هلرج یسهریشمم

 ۰یدل رد وک هتناب كن هل ودلادعس یردار نانلو هدېلح

 ینافولاوا هرکصتدک دن | طیضیرکی راد هل ودلادضع

 هدنرخا وا یسهنس (۳۹۹) ۰یدیشعا نبعت لاو هلصوم

 .یدلیا تدوع هدادغب ندلص وم هل ودل ادضع

 هنر كردا تافو هلودلادضع هدنس هنس (۳۷۲)

 هدحرات وا هلغلوا قارع "یلوتسم هلودلا ماصمص یلغ وا

 یلاو هلص وم یتاذ ر هدنمان هداشوخ و لزع یافوااوا

 . یدتا صن

 باغتوا یراماو نالوا هدنتهدخ كنهل ودلا فرش

 رهاطوبا یرالغوا كنەلودلارصان نانلوا رکذ هدنت

 ندننافو كن هل ودلافرش نیسطا هل دیع وب | هلا مهارپا

 ناذیتس الاب ندهل ودلاءام یییشذاح هدنح رات (۳۷۹) هرکص

 هل ودلا ءا هنرزوا تاراطخا ضعب ندنراکدتک هلصوم

 «یدزاب ههداشوخ لاحرد یندرلعنم ندلوخد هلض وم

 ڭا حو مهاربا ہد هسا یدتا مایق هنیرلءهنم هداشوخ

 ورجما لابقتسالاب یسیلاها لصوم ربارب هلبرابرقت هلص وم

 هرج وق یکیدلیا لامعتسا كنهداشوحخ هدهرص یراقدلا

 نیسح و مهارا تورس وک رثأت ءونم هدنفح راک

 هدادعب و تسدرد هدکل رب هل اعلعتم و عابنا یهداشوح



 را ا تیمش ۵۱ هدن را مصا

 هد ۰ یدلیا ےل ست ییەعلقو لاسرا

 نیا نیمأت ینسیلاهاو طبض یتیقرافایم افولاوا

 ۱ هب هبحر بلغتوا ندنکیدروچ هرکب راید یتیزو هرکص

 هرصاح یرکبراید بولک افولاوا ۰یدچاق یغوط
 قفیدلوا یش رافح هشاب قوق وشراق یلاها «یدتا

 هلغجاق بوبارص هر ندر یک هکرکج یحاص لامو

 دیماو دادعتسا هنن راکعتهدیا لابفا *هداما اار را رارب

 هرزوا كماک ود ناق هدوهب ندنرکدروک ینغیدملاق جد :

 نیمآتیییلاها افولاوا .رلیدتاملست هبافولاوبا یرکب رابد

 اولا یلعوا هن رزوا ما یعیدلا ندهل ودلادضع و

 *(۳۹۸) یدلیا تدوع هلصوم هلانیبعت یلا و هرکبراید
 دصاقر 4 هلودلادضع نکردیک ههبحر بلغتوا

 .یدلیا زا ییوفعو دمعت یتعاطا ولردره هلا لاسرا

 ونا یماقلا لوبق ارب هلا فطات یدصاق هلودلادضع

 یدریو ینباوج یعددل وافقوتء هنسلک هتناب تاذلاب كابلغت

 هدرلاروا قترا یاب ندنتینما مدع بلغتونا هد ها

 یسهوروم كلام ندنفیدالق یدیما هدناف ندن_تغالوط

 هدنشرات (۳۹۹) ۰یدنیک هماش بوقج ندنسهراد

 نانلو هدننایو هرمصع یثاب هلغلوا لوتعم هده راح رب



 ار

 ه و رخ ۴ 5 e ۰ ید رحاق هف رط ر یدر ره كنتوا

 یدشا تنواعم باطو تیفک راعشا هبیموردرو بوديک

 رک ندکدروت ا كن راب را یوردرو هد هسا

 ی رب راع هدلاع یغیدل وا شابا دع و ینا واعم

 ی فن دم مو ۱م بالغت و | ندنعیدل وا ناشر و مزه

 ۰ یدتا تع نح

 هدورافو ىنغيدلا دنلا ءرصاخم ىنيقرافابم اةولاوا

 : ندنفراع,بلفت وا درم رازه هدذنفو هرصاح كدت وس

 یآ چ وا یسهرصاح كنبقرافابم ۰یدا یسیلا و نیق رافایم

 یلاها ندنکیدلبا تافو درم رازه هدهرصواو دادتما

 یسوم یمالتغ بلغت وا .ریدرداب هبلغت وا یئافو

 تاو سنوم هاکمردنوک ردا نصت لاو هنشرافاس

 ند ربدآ دی ول رد ره اف ولا وا ۰یدریک هدف رافایم تولو

 نکیا هرز وا كا تد وع هلا 19 ی هما بول واسو ام ۱

 اجو شانس, نیما د ا وا
 ییهلسل كنەعلق ندنکودبا شاوا باسم یراتجارو

 «رلیدالشاب .ههرباخم هلن افولاونا یار هلبا تفیلکت هوم

 هدکمامرو یتیراتخانا كنملق هلتفلاحم ردةنره سوم

 وراق هانهچس رب كمدارب هد ه-سلا ید سوگ وا رسا



 2 فوم ود ندنعد دم هن رو اولا وا ی

 نصت هند دعا یشاوک كيلغتوا «یدلا هذتلا هرصاح

  هنرزوا تاذلاب هلرکسع هدکدتیا هلودلا دع ینکیدلیا

 یکی. یداکچ هفرط هعشپ بلغتوبا هدهسیا یدرو
 .عاسبا هب هل ود)ا دّصع یغوح كنرلمدا نانل و هدن شا

 . ناغط ندنراهدرکر سو تدوع هلص وم هلودلاد ضع هلکعا

 | «یدلیا قوس هرکسع هوفر هنتسدرد كيلغت وا هلتفافر

 ' نا رواو هسلت بلغت وا هدقدراو تیرو هبلغتوبا ناغط ۱

 براح هلی -اعنصح صعب ییوردرو ۰یدجاق هم ور دالب
 | يزف هلیسهعلاطم قلا توق ندیلفتوا یا ندعق و
 | ندیم وردرو یلغت وبا اضفقژاس «یدیشغا جوز هبلغتوا

 . هتورخ هلا وزرا و تلغتوا ندنکیدلیا قوس ه هاعتسا

 ۱ رو تار تكيه ولر كنه ونلادصع نکردیک
 وا ۰ رلیدلیوق هاب کیم ییرهلوج لاوها یهدنأب

 دلم لردیا سح یتیرقدعئاط یتنودنک رکسع بلغت
 3 اذن ینکجهرونوک هلصوم و یفغیدلوا كنهلود)لادصع

 وه ا د هلو بوکجلا رکسع هلتهج یعیدلیا

 هلبالذق یتغوچو موجه هنیرارزوا ةتنب هلیکل هبلغ بلعت



 ۱۳۰ تاک یعکیا

 تن واع رکسع هس اردنا ےلست دس ود یادو ردا ۳

 هنلوئس یرورض راتګ «یدزاب هرامتح یتکجهدیا
 .یدتا سبح یتادج بلاغت وا هلکشسوک تغفاوم

 هللا رایت هددشدح بوالپوط رکسع كی یرکیو
 نکن دلبا رلیتسا یدادفب هل ودلادضع بفاعتم یی راهش ۳

 هدلاح یرلفدل وا شعا موجه هدادغب راتګ و بلغتوا

 هلقمزو هدینسیکیا ه راحاب بوتج وشراق هلودلادضع

 ۱ «یدلیا الیتسا لسو ون 13 یرانت
 ر ی ؟ راک هوا هدوب هک دنا ر دنا نظ بلغت وبا

 هل ودلادنصع .ردنک توت ود ه ا i نوک

 « مکحمهدناذاضنا رقم همدنک ۰ شعارپ لزوکه ل یمارو »4یا

 كياعت وا نالعالاب ینکجەدا تماقا هدلصوم رەد

 ۰ یدراعح راهزرفم نوڪګا یتسدرد

 هدنتفافر نانط برحوا ندنرهزرفم كن هل ودلادّصع

 ىلع دم نب را ولا واو رع نا هریزج ماط یک
E۰ رایدقح هی رګ یلغت وبا هلی رط راهس  

 هراروا افولاوا و هننقرافایم ب ولارپخ هدنیبیصت بلغت وا

 هننقرافابم افولاوا .یدلکچ هیات هدقدلچا یغوط

 بوابق یتیروبق علق یلاها هلا یلماع نیفرافایم هدکدشتی
 -الکا یفح هم هنل وا طبض هلغلمالوق ًارظن هننناتم كنهعلق



 a یراوج و شوک یزو
 و «یدلیا لوزن

 ۳ 1 رام بلغت وبا ةدکداک هدودح راشخ

 باععتس الا یکی هلت .الیتسا یدادعب هدیس ودنک

 عفد هدک دت شدا یو رامتح . ۰ ید رو یرعوط هدادغب

 هدادغب هدکلرب هلیرثکا كنرکسع ییکتکبس نوجترضم

 بلغت وبا زعنالفای رشالقاب هدادغب نیکتکبس بوردنوک
 رابتحش «یداک هنراوج لصوم هلتعرس ندلو هقشب
 شعردوک هدادغب لا نکتکبس ییغوج كن رکسع

 "هوفهدنرقت كيلغت وا هلغلق رکسع زا هدنناب ندنفیدنلو

 راحا ییبم هتک هو اک یھت واھ ییسهدوجوع

 هلص وم بلغت وا ۰ یدتأ تدوع هدادفب و لوبق یلص

 لتق یرلنالوا شعا تعاطا هرامتخ ه_عدقم هدکدلک

 هلیسادناموف نیدلازع رارب هلیسْهْسِیا رابتخ ینکیدردتا

 رکسع ندنفیدراتچ رکسع رارکت یرغوط هضم
 ا هرفملت :بلغت وا :ندکدلیابرقت هوم
 هرانح هلا ضرع ییفیدل وا هلدعنص كنسودنک یسهذام

 ؛یدلوبعوق و حص هدنرارا هنب بودا تمجایم
 هدنرلا را هلبا هل ودلاد ضع یمهجوع#ل راءت هد(۳۷۷)

 هلرا دع تصرف یو بلغتوا ندنکیدرسوکزو برح



 7 رات ۰ رایدنل و ا یآ جا نالو ر

  تخاح و تذوع هدادغب هلادعو ییکحدا قوس کف 4

 قج هنلوا قوس هللا مما یک دونج ریه هنیکتکبس
 هبلغت وا یسعا هې اا مزاولو هف ولع هل رکسع

 ۰ یدتا راعشا

 بارخ ایم هک رابد و ناد رلء ور هداننا و

 موجه ا ر هلدصقم السا ه رکص ندک دا دایر و

 al رازه ىتەيلاو رکب راد یراقدل وا هرز وا كا

 یعللاذبه یردازب تلغت وا اکل ردا هیلغت وا ندنناحب

 داحتالاب درم رازه و هللاةبه توردنوک هدادما هلک

 یرازهریس ەدە راح نادرم یراناق نود یراکدک ود

 ۰ یدل ردن وکه بالغت وا رولدا راقت دیر غرو

 هداف یوادن اش وا ۰ یدآ هن م یر هک رج کشد

 ۰ ردشعا تاف و e ہد لض ۋە نالتکیددرب و

 هدکر نا و یسهلماعم یهدن راقح یراردارت كيلغت وبا

 هد (rr) ۰ یادت وک هدوراتو یراصلا هراشح

 نوا قالا ندنلا كبلعت وا یراق و لصوع را
 نوا رخ الا میرو تک رح نددادسهب هل هرشک دوزح 3



 1 ۱ ۹ هنار < بلتتوا یو

 ey ءرايدملا وا یس ین تبوایق

 i هنر رام رکصت دک دلبا هرصاحم ودق هنج وا نوا كنەرخالا

 زد نیر هو اا هفت وزرا كم وع بول وبعوف و لص

 .یدلدیا نفت لماع 4 هفرو نارح
 هلرکسع ولتیلک یسهشاط مور هدینمرحم (۳۰۱)

  ندقدم بوقای یهر زج دالب رانو نیبیصن و هفروا
 .:هزکصتدکدنا باکترا . هددش للطم یک .تزاغ و یسو

 . هچن هچن ځد هدراروا بورو هنسیلاوح رکبراید

 هلت هدادغب .تعاج رب ندیلاها ۰ لیدرتسوک .راقلانف

  هددهاشمو ععاوجو دای رف ییالوط ندنرازواجت رلعور
 1 دم نوشد یرلندیشا نیلا هلوم تادوهشم

 ۱ .رایدلىا دادعت و هعاشا هلن روص

 فا بول و 1 لاکاح یرارکح هلدادغب "یلاها

 5 هد هیدآ رایدتک هن ارس كبل مناط هدر اخ هدکلر هل رابل

 هژ:هح یرلکدمهانآ هدافت ما ی ر e ندید وا

  هفوک نوا راکشو دیص یغوچ رلبلدادغب و رکب راید
 ۱ دكرمور اردک هنناب كرات هودلا نع نانلوب هدن حا و

 -اجرفلمحم ملاظم يکهدنرقح یرلیلاها هرپزجو رکبراید



 ۱۳۱ باتک یعکیا ِ

 هلتع ع هاسیقرف ندناب ص هدکدتشیا ییهداحو تاکرلا

 هدهرک اذم بوشلر هجزکلاب هلا نادج هراخماب هداروا

 تاکربلاوا « رای دمهرب و رارق هیس رب ها هدهسډا رایدنل وب

 ندنرر بویلیوس هنادج یتفجهزاب هبلغتوا ییتاسقلع

 یتاکربلاواوروبع یتارف هلیکل هبلغ نادج هرکصندقدل را

 هدنرانن نوک یصچوا نوا كناضمر ندنکیدتآ بیقعت

 ۱9ت نوک وانت وخید هب مط ر هناکربلاواهلیعوق و لات

 ناب دنا رنو لارا هلص وب نتواند
 ۰ یدل دنا نفد

 هه رکسع تاکرح بونلتدح .ندارجامو بلغت وتا

 یدیاهدنفرط نادج سراوهلاو ا یشادنرق هدکدلیا ثبشت

 یسراوفلاوا هلادعو ییغحهرترا یییراصاخ تلغتوا

 هلیساک دنا سراوفلاوا هد هسا یدر وچ هنفرط یدنک

 یشاوک ًاسوبح یتسودنکو هرداصم ینلاوما بلغتوا رار
 یراردار هلباغتوبا هرکصتدن و «یدلیا لاسرا هنسهرق

 تلغتوا مالا ةيامن تولوپعوفو هشفانم یلبخ هدنرلارا

 هلا ناما نیسح یشادنرف هلکعا البئسا ییاسدقرف و هبحر

 هرات هددادغب مهار با هلا نادج و تلاخد هتک

  ریدلیا اجلا
 یھکیا یمرکی كنسالوالا یداج یمهنس (۳۰۰)



 e و

 ۱ "مدد ندید ر کلا نادج ۰ رلیدتا عابنا هن اکربلا وا

 .ىدليا اصلا هرات هلودلانع

 حالصا بوردنوک هبلغتوا یدجا بیقن رابتخ
 هدنمالوالا یداج (۳۵۹) نادج هلکلدا نبلا تاذ

 ندهبحر تاکریلاوا هدکدلیا تدوع ر نددادغعب

 توتکمتلفتوا هرکصتدکدلک هب هبحر نادج و ندقدل را
 عانتما ندناقالم نادج هدهسبا یدلیاتاقالم بلط قرهزاب

 ه هبح ریاکربلاواو لزعینادج بلغتوا ندنکید سوک

 *یدتا نییعت یا و
 هدقدلا رخ یتفیدل وا هرزوا كک كناکرلا وا نادج

 هنس هظفاحم هلا ا ترم تاکرلا واو لر یی هبحر

YS 

 نادج .یدابا تغ نع هابع ندنآه هو ر توغار رکسع

 هب هبحرو تدوع هدکدتشیا یتتعجر ندهبحر كناکلاوا

 .اود روس هےک یغاطرب كن رامدا را رار هرس ۱ برق

 یهدار وا كناکرلا وا ۰ * ری دجا یس وف دعو توا ندر

 هدکلرب هرکس نادج نىزىسعھەلوا فا و ی ردسع

 هدفدردلاحیرو نادچ نیلحایص ۰ یدّتسا لوحد هب هعلق

 هلنظروبنلاج یرو هدهدلب حراخرکسع یهدنورد هدلب
 کتک هب هعلق یبضع) تو رو هب همی یعوح

 وا «یدردل وا یتکیدربتک هلا ندنغاط تاکربلاوا نادج



 ۱9 2 نکا ۱ ا :

 كنار لاو ها تلعتو ندرتو ثوا وا ا

 كەل ودلا رضا ۰یدبا یدرکلادجا تش همطاف یرابا

 قفتم تاکریلا وا هلا باعت وا هدنحارخا ندنبصنم

 هن هداعا یبصنم كن رلاباب یافت الاب نمسح و مها را و نادچ

 ی هل وذل رضا یرو وا ندیدس ون تلغت وا « ریدتا مايو ۱

 ۰ یدیشم رذنوک نر YF یشاوک

 یسهدام ملح ۰ یدیاهد هبح ر هدنعلو كن رد نادج

 طیص یرلا روا اوین هندییصا هدعد و هب هر .دکد دشا

 ی ,راردارب هرزواكعات ؟ رج هدنلع بافت وا و يا

 هل رکس ل وااهدندرلنا هدق دلاریخ بلغتوبا یت وا هنتاي

 1 وا ۱ نکردیک هبهفر نادجت بو رو هن رز وا كئادج

 .یدنانف د هلو وق ر ام زهه 4 راع اب هلو د اص هبات

 وا هرکص ندع رات وا کیا تاف و هدنل والا میز ی دنس

 هل ردا طرص نیک :رلعا نالوا هك راكب یرل+ادنرف لغت

 ندنکیدتا نیت هنتموکح هبحر .یتاکرلاوا .یشادنرق

 رمدانال وا هدنناب كنادج «دکدلک هلع بنرف ٠4 هبحر
۱ 3 



 ۳ 3 وک ا ۱۳۸

 9 کلی ردر یترا تورط وارا
 م ینو هدنعاخر دااصم ڭتەلودلارصا هدهرصو

 . رلیدلبا هلاضصم دفع یرهنل وا دع قداصتلا

(re)ا ةن بوناح وق هل ودلاصات هد  

 و هناراطخا كنرللغوا ندنفیدل وا
 یرومامامز هددادغب هدح راتوا تح .یدالژاب هکمر و

 نادنشسا یکعا برح هل راحت هل ودلاع ندا تسدرد

 زکیروط «ردشلا هراب قوح اک | ندنساباب » هدنرکدتنا

 هاه وتعم یک « زکیدیک هنرزوا هرکصنوسنکو د یسهراب

 و چ ری دندو نمیکک دلی و ام
 كتهل ودلا رتصا لغت وا یلغوا ینوک یحندرد یمرکی

 توردنوک دنس هو یشاوک یتسودنکو طیص یدصنم

 :یدلیا نام صاخ اکا یینرهعطاقم ندرامو هبحر

 وا بولاق هداروا ددق هنګ ران (۳6۸) هلودلارصان

 هلص و. یسهزانج هلکعا تافو هلدوعوم لجا هد رات

 نقد هل ما ه وتلت قها و هدنسوقرش بناح كرهشو له

 ردهنس کیا زوئوا یلالقتسما تدم .ید)دا

 رکد (هلودلارصات نا یرفانطغلا لصف تلغتوا)

 ندنیصن یتییردب هدنح رات )^( هرزوا ید وا

 كنهلود)!رمصا .یدتا طیص یکلام یهدندب بورافج



 ۱۲۷ ( . باتک یهکیا ۱

 «یدبرو یرغوط هلصوم هلرکسع هلودلا رغم ندنکید
 کاو :یدجق هرکبراف ندارواو 2

 ندنفیدلاقزکلاب نوا یکیدنود هنفرط هلودلازعم یعابنا

 یردار ناو ۳ > بلح .یدتک هبلح راجا

 هدنمر 2 (۳۸) هلی هل ودلازعم كلردبا طسوت هل ودلا فیس

 .رایدلیا هطاصم دوف

 وا تودا ماود نیک د دن رات (۳۵۳) هحاصم و

 یناساقلا و راعشاضمب كن هل ودلاربصات هلودلا زعم هد رات

 سوک زو تموصخ هن هدنرارا نوجا یکیدلیا در

 ۰ یدلیاموعه هن رز وا لص وم هلرکسع هل ودلا زعم ندنکید

 فرط فرط لرد افتخاو رارف یرالغ وا و هلودلا مصات
 تامولعم دن یفدل وا هدمزن هد دیبا مت و
 یر ییرالغوا هلبا, هلودلارصات هل ودلا زعم ندنغیدم هثلا

 هلبرالغ وا ا کا هدنفرطرعنا *هریزج نک
 ندح 8 شب رکسع یهدار وا كن هل ودلا زعم بورا و هلصوم

 .رصان یرارادرس عیجش لا كندلودلازعم ۰یدریگ

 ی رج یخی دق ار هدا ومو دتر

 یهدناب رارب هليسملا رخ هلودلازعم یفغیدلاق هدنمانتغاد

 هراعس هل ودلارصان هدکدلیا هج وت هلصوم هلر کسع یلنیلک

 یغددل وا البم كنهل ودلازعم .یدحاق هننبصت نداروا و



 ِ ۳ رر ۱۷۹
ES۳ دما تال یاعوق و یهرکصندن و كن هغرلخ  

 ۰ ردشفل وا ناب هدنلصف

 ۱ نالوا هبسانس روما یفرصتم هددادغب هد(۳۳<)

 هل ودلارمصان بولایهللعیطم هفیلخ هل ودلازعم ندوب یت

 ا یزفوخ هلصوم, هرکس نوا بز
 هدکدلک ندفرط ر هفیلخ هلا هلودلازعم ۰یدلیا تکرح

 ۶ هتمدقرش تئاح *لدادغب ردنکندفرط رکید هل ودلال
 ایصال هرکص ندکدتنا اعل یتیرکت هلودلازعم .« یدنوق
 :هلدادعب هلدوع ندنشدلا رخ ییکیدتک هدادغب كنهل ودلا

 رکاب شیت داد ی لور هن ار ق بناح

 د ندنکیدلبا طبخ نسودزا كالا
 هلاص» هدنراتب هد(۳۳۵) ردا ادت سا یحص و زارف

 .ردشف وا دقع

 ..هنرزوا یتفلاحم كنل ودلاصان_هد(۳۳۷)

 .هلودلا مصان بورس وکش ی رو هلص وم هلرکسع هلودلازعم
 یدتا طبض یلصوء هلودلازعم ندنکدلیا رارف هنبیصذ

 ۱ كن هل ودلانک ریردارب نالوا هدهاضء جن و .هددسیا

 زا ند4ودلا رمال اهلا تادهعت شعب یتبم هندادقما

 ۱ ؛یدلیا تعجر هحاصلاب بوک
 .سوک تفلاحم هننادهعن هلودلامصان هد (۳۷۲)



 ۱۰ باتک یصکیا

 هده راح هل ود)ا في *یدردنوک هن رز وا ید ر هلرکسع

 هدهعفدوب ندنکیدلردنوکب ولير و رکسع رارکت هلغلزوب

 ۰ یدتار رفت شیاساهددا دل بوزو ییدرب ردا

 هلص وم هلو دلا فیس ًارخ ؤو هلودلارصان هد(۳۳۱)

 کک هدادفب نورو ندنرهدرکس دارک۱ لک

 هفلخ هل.تهج یدونج و ناوعا ثژکو یرادتفا كنوروت

 هفیلخنوروت هد(۳۳۳) ۰یدلیابصذ !مالا ریما ینو روت
 كن ههلخ بودیک هنرزوا یدربلایساوا هدکلر هلا

 راهظا ندنوروو یسعا هجو هلصوم هدنشدوع

 هلیس یتعجارم ًایفخ ههلودلا رصان كردا تشحو

 لاسرا هلرکسع لولب رب یهللادبع یسهدازع هل ودلارتصات
 هلا لابقتسا ندنرکت یهفیلخ رار هلا هلودلافیس و

 نورو نکیا هد رکت و و «ریدروتوک هلص وم

 اهدناقرب ندهدام و هنرزوا یاس یارجام هلرانادج
 Ee لرانادجن ندارواو هدادغب ندنغددل وا لعفنم

 هفیسو هلودلا صال هبراحاب هدنتلا تیرکت بورو

 رارفیغوط هلص وم رانو .یدلزوب یرارکسع كنهلودلا
 هیت بولا ین هفیلخ هلکعا راغلا ندنرهفرا نورو و

 نوروت ندنفیدل وبعوف و عملصهدنرلن ًارخوم ۰ ریدروتوک
 هب هقر هرکصندفدلاق هدلص وم تقو زار هفیلخ و هدادغب



= RO e E 

 راک :  aا 3 روصنم و را لا« ریزان تر

 ندنفاصبوتل واهدشکتفایضر ندننناح هلودلایصا هجا ر
 كنه ودلاصات هدنرکدتسا كا تد وع هنر رب هرکص

 لالدتسا رش هدنفح یدنک قئار نا ندنرارصا هربخأت

 وصال زا ردا تعرمس هکک بوارصص ندنرب هلکعا

 یلوف قئار نا ید شراب هنلوف بوسعار هلودلا

 "۰یدلاق هدنلا كنهلودلامصات یکی هدقدالرف تولد

 هعمل اق رار ووو نکرنس هت 1 هللا رارف یسودنک

 نا یرلمدا هلیرما كنهل ودلارصان نیزسکمر و نادیم

 ندقنار نا اذ یعودخحم كندغلخ ۰ریدردلوا قئار

 * یدل وانونع ندننیل وتم كار نا .هلتهج یعیدنل و رفتم
 « رایدنک 4 هقیلخ روضحیم ود كن هفیلخ و هل ودلارصات

 ین ندناصتغا یتفالخ ذوفن كمار نا هسیا هفیلخ

 هلودلارصا یو و e یزورض د

 «یدیشع ربتک هلا تص رف ند کیا هدکزوک تصرف بولس

 یصن» قلا مالا ريما له ندقنار نا . قلارا وب
 یرللوا بونلوا هیحوت 4 هلودلارمصات ندنفرط هغیلخ

 هلودلارصان هرکسص ندنا نکرونلوا دای هلبمان نسج
 *یدنل وا بیقلت ود هل ودلا فیش جد لع یمادنرفو

 ین هل ودلا فیس تودیک هدادغب هلبا هفیلح هل ود)لاصاب



SOS o2د س  

 ۱۲۳ ۱ باد سکتا

 ثدوع نیعتلاب لاو هلصوم ییلد درک اب بودن
 هدا ید روب دن رز واد رک ابهلرکسع هل ودل ارمان هدک دشا

 هه راحهدنن رو نیبیصت بو الب وط رکسق رازکت هلفلژ و

 هرکصندنو «یدلوا مزهنم درک اب هدهرکو ۰رلیدشتوط

 ندنکیدتاماح رتسا و ترذعم ضع ه هفیلخ هلو دلا رضا

 اراب الما ناتو لصوت تایل وآ رم
 او یلالفتسا كندلودلا صا: یدلرا هو ۵4 وفا
 ۱ ۰ ردهدنسهنس (۳۲) هکرد هرکصت دم رات

 هدادغب یلاوما یکیدلبا دعت هل ودلارصان _هد(۳۲۷)

 لصوم هللا مکح امالا ریما هفیلخ یضار ندنکیدمردنوک

 هللا لص وم بوقج وش راق هلو دلا صات . ید رو هن رز وا

 مکح و رارفهلص وم هلغلوا مزونم هبراحاب هدنسا را تیرکت

 قلازا وا «یدرجاق هرکبراید ییهلودلارصات ردنا بیقعت

 دّعع هطحاصم هل تقاوم كن هعیلخ و یماح سا كنس و دنک

 ۰ ردشق | تدوع هلصوم رارکت هلوذلارصان ندنکیدلدیا

 ندنکیدلبا موعش هدادغب نیسخاواید رپ هد(۳۳۰)

 رضانو رارف یرظوط هتیرکت رارب هلقنار نا ةفیلخ
 فیس یردار هلودلارصات ۰ یدتا دادعسا ندهل ودلا

 هدهلار نا بوردنوک هللابقتسا كن هفیلخ یهلودلا

 هل حد هلتع ع هلص وؤ قار ناو دويل ندنفدشراب



 ربعلا تارم ۱۳

 راتو ني نیبیصنو رکبرایدو هعیر راید هلودلارصان
 «یدلدا لقن هتکلیلاو نیقرافایمو رواخو

 ههو هرم ضعب ندردتقم سوم ریزو هد(۳۲۰)
 ةلصوم هلم هلا لاوما لیصحت ندنغیدل وا بهاذ

 هلرکسع كی زونوا نادج یب بو لیکچ یرغوط
 توام هنسهنزج هوق كسنوم هدنرافدفح وشراق

 «یدستا طبض یلضوم سوم .رلیدلزو بویعهدا

 هدوم لیصوع هفیلخ هدکدنود هدادغب ندلص وف سوم

 هد-لصوم هلکلسلم یسناب یمالغ سنوم هلکعا هیجوت

 یبجو و یدرهاق هفلخ ندا سولج اقاعتم و هماقا

 « یدلیا قیدضت

 ه هل ودلارصان یلص وهةلاب یضارلا هفیلخ :د(۳۲۲)
 دیعس یهدازع نانلو هددادغب دف یدتا هجو

 »ید ریتک ها ینبصنم لنوم هد(۳۲۳) بولو یتلوب
 هلن هاش لابقتسا هلودلارصات نکرولک هلص وم ديغس

 هرکصتدقدروط وا هدلص وم راع هلع و اص هفرط ر بوج

 ۔ردلوا یدیعس ةتفب رکسع یکیدردنوک كنەلودلارصان

 ناار زو بولیقص یتا .دکدتشیا ینو هقلخ .رلید

 نصان «یدردنوک هنرزوا هلودلارصان هل رکسع ین هلقم

 ی روهظلالتخا هددادغب هلقم نا .یدلیا رارف هلودلا



 NEZ باتک یصکیا

 نسح یلغوا هلغلاق هددادغب یمودنک بول وا فرط ر

 . یدل دبا نییعت ستم هلصوم
 ندننیدرموک شاب هدتف رب كوب هددادغب هد(۳۹۷)

 ۰ رای دشعلاق هعلخ ین هعیلخ ردتعم هدکلزپ هلآ سما

 هثن رادتقا كسذوم هددسا ید وک تشق یوم اهل ا ویا

 هدننارس كشت وم هلا حلخ یردتتم توبهروط وشراق

 ءرکسندقفدروت وا هستفالخ دنسم رهاق .رلیدلیا سدح

 یتیارس كن هفیلخ یماط یر کت نزجما ینشحم سولچ

 هدقدءح ندارس نوجما هعفادم هلو ندن رافدص اپ

 هلةعغاط یی رلهلوک كردتقم قباس فیل نالک وشراق

 .یدلوا لوتقم بوکد قوار هنشو کر شارضوا

 قرهقج ردتقم نالوا شل زک هدننابرب كن ها هدهرصو

 ندک دنا تافو اصلا وبا «یدروطوا هتفالخ ماقم هنن

 رار هلیناتحم یتیالو لصوم لصم ندنسمدهع هرکص

 .ردششل وا هیجوت هنسح یلغوا نانلو یلسلم هدلصوم
 ۳ (۳۱۷) (اه# اییان ندیح هل ودلارصات )

 اقترا هنکلرلا و ىا مو . لصوم .هلاصالاب ندکللسلم

 رغا یبراخ ندا همصاح یییبیصت هد ڪ رات وا بودا

 ا مر هد ها ات یهدسف زیابسم و هرظق ن



E A ۲ ۱۳۰ 

 ا لاسرا هدادنب هلاناماو تسدرد ییسح

 راید هرکص زار و ناشاکو م هلاوفع ییروصف كنيسح
 هددسنا یدنلوا نارا و :نصت روما هنکليلاو هعیر

 ی !ندنفر ط هفیلخ ندنکبد سوک تفلاحم هدفلاکت یادا

 نیا هب راح اب نیتح هاکلدا وات هنحالصا قثار

 وبا بول وا رومآم سنوم رزو ًارخوم .یدزوب قئار
 "نادنکدرووک هدادغب هللاا تسدرد یدسحو ییاحهلا

 هنتفرب هددادْب هرکص ۰ ریدلعا رب هژلتبح تدم رب

 لس هس بس (۳۰-) هلتهح یعیدنل وا س> یعحهرامح

 ۰ یدنل وا ۷

 هلص وم واک اصلا وا هد( ۰ ۷

 ۳ را 6 3۳ لات مو ات توو هد ا

 اصلا واهد(۳۱ )و ۰یدلدبا نییعت هنکلیلا و هعب ر رايد

 ا ا ةف لاها ود رفا ج رک

 - هعطق ی هلل وا قوم هرز وا ین ولطم كن ه_هلح

 ۰ یدنل وا هح و هر اصلا ویا یمهلج لرال# یکهدنس

 ی هطعارف نالک هنسیلا وح دادغب اههلاوا هد(۳۱۵)

 یرلت مصم كنهطعءارف هلب ريد نسح و یوم هل کت



 ۱ ۰ باتک یصکیا

 ندي نیسح یلغوا كنادج هنرزوا یتاز واصت هرااحم

 نوره نیسح ندنکیدلدا رومأم هنلیکنت بولیرافچ
 هتمدخ و هفیلخ هلکم روتک هنروضح كنهفللخ بوتوط

 ید یتیراباب كرد مارکا هنشادنرفو نیسح ام

 . ید رافح ند سرح

 یکیا ناسقط زوکىا )ن ادج ن روا دبنع اهملاوا)

 هما وا نعت هنکلیلاو قبال و لص وم هدنرخا یس هنس

 .یدلوا لصاو هلص وم هدنمرګ یسهنس (۲۹۳)

 لالب ن دمع ندنساما دارکا هدقدراو هلصوم

 رخ ییلیدنفراص هنسحاو لصوم كصخشر هدنمان

 «یدتنالیکنییعاباو یموق مبوراو هلرکسع ندنغیدلا

 هلکعا هعاشا ییذوفن رادنفا یکیدسوک كناحملاوا

 یردآارب .رلیدتا تعاطا ص هد رت رشد دارگا راس

 ۰یدارادرس هددا رعد نیس

 ناکرا نیسح ندنکیدتآ سولج ردتقم هد(۲۹۵)

 «ریدلیا تعب هّتعلا ی هللادبع بولوا قاباكوا هتل ود

 ردتم هلغلوا عنام هننیقفوم یعلزسدارطا كهللاد,ع نکل

 بو.ههروط هددادغب قدرا نیسح ندنفیدم هل وا علخ

 اهملاوا هل رما كنهف.دخ و ۰یدحاق هنسیلاوح لصوم

 هرکص ندنع وه و هب راح رب هدب رلندب كل ردا مابق هاد رد



 و ۱۸

یزج و لصوم تدم هدایز ند هنس
 "توقع هدنرت الو هر

 0 ۳ ۰ رب دلیا

 (یتموکح نادج یب هدلص وم)

(۲۹۳- ۳۸۰) 
 هدنماننادج ندنساس ور ىسەلىبق بلغت ین نادج- یب

 ۍسدبعشر بولوا هبعش یکیا رانو ۰ ردندال وا كتاذ رب

 و رلیدلبا تموکخ هدبلح یرکیدو هدلصوم

 ۰ ردقح هل زاب هج هعشب هدنص وصخ ٹح*

 i هحاح الصا هدنح را و یللا زویکیا

 «یدیشلوبعوفو یتنواعم هم ضمب هنرابلاو لصوم

 تسک هرخالاب بونلو هدتواعم هرص هرا هدراهرکص

 هدلاح یغیدل وا شاد عضو هنسهعلق نیدرامو توف

 یهدنیلاوح هریزج یراذوفن كنرالغواو كنسودنک

 یبهیسابع تفالخ ءرکص ۰یدیا روبهدیا نایرج هرلبع
 ندن رلفدرلشاب هکمزتس و: لالعتسا هدهح رد قح هياط

 تعزع تاذلاب دضتعلا یمابع هفیلخ هدنحرات (۲۸۱)

 :یدمهتوط ینادج هدهسیا یدلیا رک ییراتک وشو

 -ودنک هلکءتسوک تلاخدنادج هدکدن ود هدادفب هفیلخ

 اونا قمار بنو یراخواو
 ضب ندهیسابع دالب كنوره نده رفص ج را وخ



 ۱۷ تک

 دن ندکدتا رکن لیخ ییعج كردیک ه هث دح نوا
 .روشود هفالتخا هلا هلیح هدینرکسع كدازرخ نا

 دیلدرعش طو م هروزرهش هدشناب هادازرخ نا ندنکید

 . ریدلغاط یسادعام تویلاق هک هقدب ندترشع
 هنسلاها لصوم ییسودنک هلزا را تربس نسح نوره

 هدنراتب بوياق یمکح لدازرخ نیا هلفلوا شمردوس
 یسیحاو لصوم نزسلق تجاح هه راح هدر

 یتیالو لصوم هل هاش ید هنسنالبئسا د كن وره

 ندنکیدمهردتا رثأت ینیذوقن هبدهوفرم "اون یسیلاو

 «یدا روهدا فرصت یک یکیدتسا یراروا نوره
 یفالخ هلدضتعم.هرزوا یییدنل وا ناب هدنص وصحم لصف

 .ردشل وا فرط ر یسهلاغ هدنساننا

  لغوا ردنا تاف و قجادنک ن قحا هد (۲۷۹) 1

 لوبق یلامها هد هبا شش وا نیعن ۍلاو هلصوم دن

 ی ن دری لماع هش دح هن رب هلا لع ندا

 «یلفثلا رع ن بوبا هد (۲۸۳) «رقکت هد (۲۸۱ )و

 هنکلیلا و یتیالو لصوم مثیهلا نب هللادسبع هد (۲۸9)
 .یدل وا روعام

 ةللادبع اصلا وایکابلا و یتیالولص ومهد (۲۹۳)
 تک نادا نادجیب هلغملوا هیجو هنادج ن



 ربعلا تار ۱۹5۹

 زنم وا ا درفت و ناز رکب رابد

 نالوا هدنراد هرارز نن یموع هللا ینابیسشلا میش ی

 ها« هرزوا قلوا هن رامان یدنک رابجالاب یرالح

 لیصفت هدنص رکبراید یراکدردتا قیدصت هلتروصن
 :یدعهلروک تجاح هنرارکت هدو هلغل وا شفلق

 كابجراخ رواسم هدنسهنس جوا شعلا زویکیا

 ی.راخ ندا روهظ ا لصوم هركص ندننافو

 هدنرارا دازرخ ن دم ندجراوخ هن هللا نوره
 ارجام وا دازرخ ندم «یدیشلوبعوفو هراحر

 بیرف هلصوم هلرعج رکسع هدنسهنس (۲۰۷) هنرزوا
 ندلصوم لاعا نوره ۰یدلیادورو هلع نالیئد طساو
 لد مع .یدا لوفشم هلیعج رکسع هدلح مان ایالعم

 ۱نکردک نوحا هلئاقم هدکدنشدا لوزا هطساو

 هد رق هن رق مان ځرعش «یدقیچ هنسهللاقم دازرخ

 ؛یدلوبعوق و اغوغ هدنرانبب ۰رلیدل وا قالم هلب رکیدکی

 لوتفم ناسنا ردق زویکیا ندنرکسع بولیزو نورهو

 «یدیا ندناسرف ناعحه* یغوچ كرللوتقم وش ۰یدلوا
 تنواعم هنوره بلغت یب بوج ییهلجد امزهنم نوره
 كعا عج ید یتیرکسع یدنک نوره عام الاب نوجا
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 ۱۱ ۵ ۱ باتک یحکیا م

 كفاصما یلاھا ۰یذلیا ت ریغ هعیصشآ ییلاها بوروس
 « رلیدلبا لیمصم یتبمج هللا لتق یییراقدل هه ندنرکیع

 هم وع "یطص بو وطیلو تااحد هرکص ندنو قحا

 ةف و متلب یللاها هرز وا قمار ندنکرح قفاوم

 هرکص ندقدلاق نوک ید هد هدا یدنل وا لوبق ۍلوخد

 ی وح لصوم قرغنل وا درط ندنفیدلزو یرلا را هس

 ۳ ردشعا ررعت هدنت راما د كنا نم ی

 :نیکتاسا ییتیالو لصوم للا لع دقعم هد( ۲۹۱)

 لو ندناح یسلاها لصوم طخ .یدلیا هیجوت

 رد قل وا

 هدالاب و ندا ح ورح هدلنص وم هد دح ور ندن دم ر

 یراخ دنتطادبع ن رواسم نالوا لیصفت یعباقو

 ن نوره هد دم وق رم تیم هد ه-دسدا یدلتروق کاخ

 یتجارخ و الیئسا یلصوم كردبا حورخ یصلادبع

 (۲+) هدلاح یعددل وا شللق هد _الیتسا دن تموفم

 یرت الو هرب زج و لتص و»م ندتفالخ بناح هد نڪ زا

 قحا هلة وا هرج و هنسهدهع قجادنک قا قح*ا



۹4 

 تل : ندنفیدلا د 2 یپجو هنسهدهع كنتنالو

 . .هنسیقرش بناح كرهشو تع نع هلصوم هلیمج رنک
 .  هلرکسع یکیدتبا عجب هدلصوم یبحو «یدستا لوزن
 هداعا لع یکیداک یقه و هبلغ موععلاب هنرزوا كغ

 ۰ یدلیا

  هبیلفتلابوان قحا یصوم نیکتاساهرکصذدنوب
 | د ییلغت نودج نب نادج قحا هلکعا هیجوت

 هدکدتالوزن هبالغارد هلرسع كي یعرکی باعتسالاب

 ندلوخد هرهش تدمرب قاصما هعفادلاب یسیلاها لصوم
 ۰ رای دلیا عنم

 هرهش سا ندنکیدنل هتسخ ئ نب ناهلسقلارآ وا

 .«یدرک هلص وم هلاددشبرح و .یدشود هنععطلوخد

 ه-اکءا قارحا یوسراچ هدنلوصو هاعبرالا قوس
 فدرش فعج+ هز و دنحاولا دبع ن دایز ند)ودع

 ود « یعدلاق ناسم كجدبا هلباقع هرالاظ » قرفصا
 هنررکسع كفاحصاو ممحت رارکت یلاها هدکدلیا هثاغتسا
 ندرهش هیاهبد هيل هد یییرکسعو یاصما هلکعا موجه

 لصوم نکردنا تیقعت هللادرط قاحصما یلاها ۰ رایدراقیچ

 لص وم بوس هب هح رب هلیلاح ثال هت.سح یی ی ربمآ

 هنک وا كن رکسع یی هغو تمنع هلع یغیدل وا كیرکسع



 ۱۹۳ ۰ باتک یهکیا

 ::ییدنسا لا یدصق هکلزیاتبسانم لا بوت و هنرزوآ
 ندامص ندنکیدلبا :هناقتساو وای رف نوح ه3ورط

 تفك ۰یدراتروق یهموفرم تاذ مان یدیاسبردا

 بر یوم یکتوک دود وا تیاکیش ةو

 لنسودنک هدهسیا یدتسا كنس وک تلادع هقلخ هلا

 شاسالک | دحهلج یغیدا وا قالخ الا دساف اهد ندنآ

 هدعساح لر هیمهدبا لمح هرالاح وش یلاها ندنفیدلوا

 رض هنلا-ظع ولرد ره كنعابتاو نیکتوک ۰ رابدنالب وط

 هد هغعاز وا لا هن راض ص كناوست تارد م نک ردبا

 دمانیاکش ههللایلع دم راد هن راکج هیمهدیا لمك

 هدکدتشبا نیکتوک یتیراکدلبا لاسرا هلدصاق ر و تیتر

 بوالر وط لاها «یدلیا ماسق ه هذخأوم دلی

 ایفل ییسهناخ كنیکتوکو یدصت هه راح هلا نیکتوک

 - یدا درط ندلصوم یییرلءهدا هل. فک 9 رکصذ دک دا

 هرکص ندقدل را عح ندلصوم نک:وک ریدر و

 باتا ربا هن رارزوا ناس نب یمن ندتفرط موع

 ۰ ید وا

 . هراداد كنايح یتموکح لصوم ردق هنرخا هنس

 یب یبلفتلادرع نب ميه هلص وم نیکتاسا هرکصندقدلاق هدنس
 لصوم نکیاهدهعیر راید ميه ندنکیدلیا نییعت لعاع

۸ 



e 1۲ربعلا تارم  e 

 ل یهدنراوخ هتد روابم هدکډلبا
 یتس ورا هدنتلا كنغاط داود غم .یدلکچ هراغاط

 بوصاب یتسودرا كعلم الل رواسم .یدلیا هماقا
 .یدیڈغا رارف ندنغیدالکا یعیدلوا یفاک كنرکسع

 هلرکسع بویمهلا ییربخ یغنیدلوا هدر لرواسم علق
 یتیراتم ونع ها هلءاعم نسح هدن راقح یلاها .یدنک هلص وم

 تدوع هبهثدح نوجا یرحت یرواسم لاصحمالا دعب

 غ ردق هنانعهر ۰یداکچ هراغاط هن رواسم هدکدلیا

 تبایرفظ هنتسدرد لرواسم هدلاح یعیدل وا شعما وا

 1 .یدلبا تدوع ها ماس ندنغیدمهل وا

 هب رکسع تیعج رب رواسم هرکصندکدتا تدوع ےل

 كناغب نیموم دوجوم هداروا قرهلحا هنیقناح هلا

 ۰ ردشعا هبلغ مرجع وار کینه

 ی N REE )۰( للا ىلع رّتعم | هةل

 اما «یدلیا نیعت هنکلیلاو لص و: یییکناسا ندک ارتا

 .ردنوک هلصوح نيکتوک ۍلغوا هدال والایداچ نیکم

 هرداج عقاو هدنادیم ییهوج و لصوم نكتو ندنکید

 هاكترإ ىنعاوا كتيهالءو قسف هفحا ندعجا هلتوعد

 تواوا لصاح هموع ترف هدنفح دعا اها ۰ یدالاب

 كنوناخ رب هدنسهطروا قاقز صح ر ندنرکسع كکتوک



AES ا TT 

 ن راز زوا هل رکسء یغمددلا ندلصوم ناهلس « رایدتا ایل

 مدآ قوج ندنابیشینب هلبا هنع و هبلغ هب راحلاب بودیک

 دليا فلت .

 ن بوا هنکلبلا و ییالو لصوم هدهروک ذه هنس

 ردشذوا رومأم یلفتلا دجا ۰

 ینالعسا هدلصوم ییسح یلغوا هیلاراشم "یلاو

 هلا ارعا راسو نودجن نادج ؛نسح ۰یدیشا

 ییراخ رواسم هلا هرثک رکاسع يکيدليا عج قافت الا

 رایدایا هلئاقم هدلحم مان تابرلا یداو كردیک هنرزوا ۰

 یوم یددا فلت نغوج كلاب راحو ا
 «یدلیا راف هنر ندنلاعا
  (0°)هلا هتک اس واخ رواسم هدنس هنس

 ردنتم ه هعفادم نایلسدلبلاریما بودا موج هلصوم

 هراصالب وانو «یدقا افخاو واف ن وا :
 هز“ هلرعءج هدفد) وا لخاد هلصوم «یدربک هلص وه

 حالص رهظم كنالو هدهبطخ و دوعص هرم و

 ندقدلاق هدلصوم نوکدنحو ندکدتا امد هدنتسیرللوا

 .ردشعا تدوع هرکبص

 ) )۲۱۵كوبر یف نداما دقعلا هفیلخهدنح رات

 برفت ه هش دح ود را ۰ یدردنوک هن رز وا رواسهلا ودرا



  لصوم ۰یدیرو هنرزوا لّصوم ندنفیدترا هکدنک
 ندنو ۰یدلوا مزهنم هدقدتچ وشراق هلرکسع یسیلاو
 رواسم کک و هکدوب تماخو نّرسوک زو یالوط

 هلي ندنفالخ ماقمو طبض یتسیلاوحو ,لصوم هرخالا
 ۰ «یدلیا نالعا ینلالقتسا بوزوب یرکسع نالیردنوک
  هنس چ وا شعلا ندنسهنس یکیا یللا زوسکیا هلاغ وش

 یرادعم اتا نالوا فلت بولوا.دتع ردق هنتسا

 اغنم هراعلانف و هکردشمک یی هحرد قحهنل وا تاس

 ر واسم رادن ندرکسع یاسور ده لس كدت )۲ ۵۳)

 .هبراخم نالوبعوف و ندنفیدل وا رومآم هنلیکت كنيجراخ

 هلیس ودنک بولب هل روق رفن یللا ندنرکسع ارادت هد

 «رلیدل وا لوتق یرکسع
 ناهلس هدنسللا وح لص وم هدهروک ذم هم 4

 هلبق هرنع ندنغدلا نوئاص هبحات رب ندج یدزالا

 هدکدتا تلط ینهروک ذم ةبحات دعوا هن وهرب ندنس

 یسهلق هرمع قلارا وا ۰ یدر و تاوح هلا در نایلس

 هش راګا هلوهر هدلاح یعیدلوا هدنسارا باز یکیا

 نابدش ید ۰ یدلیا تی رحمت هدنملع ناولس ی هلبت هل ردیک

 یرالحم قلعتم هاعلس قافتالاب هلترشع هوع 7 ید



 `¬ باتک یعکیا

 وز ی داد شاوا روم ام دیس ن

 . ردغلا دادتما ردو

 قع” نن تبا هرب هلا لزع د هد هم وق رم هنس

 هيات ةعفد هللادبع ن دم هد(۲۵۰) و . یدادنا بصز

 ۰ء یدالق نیرعت یلا و هلص وم هرزوا قلوا

 دوام دنکلبلا و لص وم دمع ن هبقع هد(۲۵۲)

 داد بف ن رواسم هدنساننا یکلیلاو كنو بول وا

 یدح لرواسم هکرد و یبس ۰ ردشعا روهظ ی.راخ

 نک اس هدح زاو یمودنک تولوا ندنسلاها لصوم

 یرواسم ریکبن نیسح یسهط رش بحاص هث دح ی دا

 هروح كرواسم «یدردنوک هنس هلربق نارع هژشرا صعب

 نیسح ندنهدل وا یلغوا ر رادنسح و باش هدنمات

 رارب هدنرشع سا یرا و ھک فی والاب ی ەرثوح

 هروح .یدبا ردا هداعا هسي یرازدنوکو رردنلو

 هنساباب هلیسهرابع ( سورع لیللاب و سویحم راهنلاب انا )

 هنس ودنک قلخ توالیصع رواسم ندنغرد زا ب وتکم 7

 وشو « یدایا عج رطسع یلیح هنشابو توعد هعابتا

 افتخا ندنسوفروق نیسح هلکعا موش ه هثدح هلتعج

 ندقدراقیح ندسبح یهر وح یغوا روا .یدتا

 یرادعم *ا رلن ال وا عبا هنس ودنک ندناعا و دارک | هرکص



 E E هوق رو بصن جاتا ندکار "ها ما من
 (ییرکسع هللا لتقف یرفعج ه راحاب خاتا هدکدلیا قوس

 .ردشعا ناشیرپ بوزو

 ییالو لصوم یسوطلا دیجن اف هد (۲۲۹)
 ندنسهلبق هبلع یب هد(۲۳۱) بولوا رومآم هنکلیلاو

 ینیرال م ضعب كن هعیرراید هلا حورخ هلادبع ندم
 لردیکهن رز وا هلرکس هللاراشم لاو ندنکیدشا طبض

 :یدلیا لاسرا هارماسو تسدرد ید هب راح اب (

 یه ربثک تافلت هدن رس لص ومهلکعا نابغط یره هلحدو ۱

 ناسنا ردف كم زو وا یسیلاو لصوم بولوا بجوم

 ۰ ردشم ردتا حارحا

 عاطقا هرصتنلا یلغ وا و هل رلت ال و سعب ا

 هل شالو 8و ر یا و لص وم هد (r۸) بولیدا ۱

 هیجوت هریک یاغب ندنسهرکسع یاسر كرت دیحولاب
 ۰ ید وا

 مادع ی دی هتکلیلاو لوم كص نداق



 ی

۱3:۷ 

 هدنسلا وح لص وم ىس ەلىبق نابیش یی دنګ رات۲ ۰ ه) ۱

 «ییهروک ذم*هلسفالرت سناندیسهلکعا یدصت هنادامیف

 یهراس لئابق ندا لاتشا هداسف هلا قاحصلا هرلنا رک
 ندنسل اهالص وم هدنس هنس( ۱( . ردشعا ازت

 یهدنسارا ناص:رذاو لصوم یدزالا یلعن قلرز "

 لس یسیلاو لصوم ندنکیدلبا نایصع و د رفت هد راغاط

 راه راحت یلیخ هدنرلارا كردیک هنرزوا هلرکسع سنان

 یدرز هلا کیس هدام مات دحا وقوس .یدلوبعوق و

 بس هلکعا Cî ینیرکید یدربره هزرابلاب هاب رکیدکی

 یسوطلادیج ندم هنکلیلاو لصو بولوا لوتقم

 ارح الس الاب یلص وم درج ندع ۰ ید وا نعل

 (۲۱۲) « ردغلنا هیلغ هه رز

 هب رح هلا رخ كباب دج ند هدنسهنس (۲۱۵)

 لضوم هلغلوا لوتعم هراغلا دنع ندا ا

 هد(۲۳۲۳) ۰یدلدا هیج وت هسنان دیس ن هللادبع یکلبلا و

 *یدنالب وط كالهبلغ قوحك هنشاب ردا نایصع

 لرفع هر بک کرس ی رادع یبلاو لصوم

 هدهسنایدلیا هب راج لردیک ندنغیدل وا رو هنس هلا زا

 كهالادع هول هلل وا مزهنم یرکسع و لوتع» یهودنک



 هد (۱۹۱) و متاح ندیزب نب دلاخ هنیرپ لزعلاب هدخرات
 نیما هفیلخ قرهنل وا بصن هنکلیلاو لصوم لضفلا ندمجم
 هلص وم یسایعلا ی مها ربا هد E )۱۹۳( نوره ن

 *یدتنا نییعآ ىلاو

 نالواروهشم ود یسهعق ونادیم هدلص وم هد (۱۹۸)

 یراق هرازن و هینامداسف وش .ردشعا روهظ هئداح

 یچجزلا عنب نا هکردوب بس «یدلوب عوق و دنن
 نع ودزا ۰یدلیایدصت هنایدعت ضعب لردك هرضمرابد

 بلعت مازتلا و زواج هنرلفوقح یسیلاها لصوم یر هلربق
 لئابق ناقع «ریدتا راصنتسا ندناغع هلذحم ندنراکدایا

 لصوم هاک) هبلغ كی یمرکب یغنیدل وا شعامج ندص

 ن لع ندابلغت هدلصوم قلاراوا ۰یدیرو هنرزوا
 راسفتسا یفیدلوا ه یرادارم ندکلک ینادمهلا نسح

 یرلکدلک نوجا یرلیدأت كنسيلاهالص وم ناتعهدکدلیا

 .یدربو یتباوج

 هنن رکسع كن بوتجندلص وم هل رکسع كدت رد لع

 «یدل وا رامرات یرکسع بولیزو ناقع هلکءا موج

 تع هدادغب ندورم هد (۲۰۵) نومألا هل

 سنا ن دیس هنکلیلاو لصوم هدکدلیا تلصاوءو

 ۰ یدلیانیبعت ییدزالا



 ۱ 3 بانک یک.
 «یدلیاتبایج نما یدنک جارو طبس ی

 هد رات وابول وا در رد هنس هنس(۱۸ ۰ ) یغلانف كفاطع

 نییعتل ابی یش رخ ادیعس ن ی هنکلیلا و ییال و لصوم

 لص وهو یک راج هتم نع هلص وم هدیس ودنک

 مرج یکغا لف هسا روک تار هنر و

 هدکدایااتفتسا ندفسو وا یضاق نوح ا كنو ۰یداشّعا

 یکو هرصەرا ۰یدلرو یباوج یتیدلوا یعرش زاوج
 هنن رلتم وام دک دت ۱ نصحم بولیفوص هلص وم رابجراخ

 هراص ندکدنک دشر ندنغیدل وا تبسم یدرخ و روس

 یکیدم هدا تسد ردیناطع نکل ۰ یدردق ندر وم تالص وم

 ندود ال وط هدن رف رط ناتسدرک تدم ر مور هلتهح

 رابتخا هدهشوکریو تدسفم كرت هلردیک ههقر هرکض

 ۰ یدلیا تل

 نت یبح نالوا شفلف نییعت دنکلیلاولصوم و

 تسد هدنعح یلاها را ر هلیسم را و هنر ا لحم دیعس

 .اعمیکلیصح ةعفد سوکر و هت آنینمو هّلاطا یلاظم

 روبحهنط و كرت یتهاطر كنيلاها هللا هع ورشریغ تالم

 هنکلیلا و لص ومكر هلیدبا لزعیبح هد(۱۸6) . ردشعا

 و نسل ب
 وا بول وا دتع ردق هنسهنس (۱۹۰) یکلیلاو گلد



 *یدلوا یلاو هلصوم یلعن لیعاعما ناديت هلا لزع
 لس رم قرفلوا هات ةعفد تعک ن یسوم هد (۱>د)

 . ردغفلف نیست هنکلیلاو الو

 هدنسلاوح لصوه یجراخر هدنمان نیساب هد(۱۹۸)

 یدهلا هغیلخ ندنکیدلیا السا یهعیررادو روهظ

 توردن وک هلرکسع ج رف ند ګ هرب ره وا نده رکسع ءا ها

 مشاه هد(۱۹۹) و شل وا ل وتعم موق ره را ه رال اب

 لصوم یعئاهلا خاص نی تاللادبع ًابقاعتمو دعس ی

 - ردشه وا نییعت هنکلیلا و

 یادمعلا اص ن ح ور ندنساس ورلصوم هد (۱۷۱)

 حور كرلدا رومأم هعج ینتاقدص كنم هلبق بلغت

 لوتعم هل روهظ را هو رانا هدک دتک هراغت ید

 باللادبع یسیلاو لصوم هنرزوا لالتخاو ءیدلوا
 هد (۱۷۲) «ردشلدا بصن دمع قحا هنر هلا لع

 ندعس هنکلیلا و هروکذم تیالو لیدمتلاب جد قحا

 ۰ یدنلف نعت ۳

 د هرکص تدم رب زا و نایاس نب مکح هد (۱۷>)
 هد(۱۷۷) بونلوا بصنیا و هلصوم یعشاهلا سابع

 هک زالوره یدزالالایغم ن فاطءندناسرف لصوم
 لص وم باععتسالاب ی ولتا كردترد یکیدلیا عجب ۳۹



TEDبا زن چو  

 ۱۰ 3 باتک یصنکیا ۱

 حورخ هدمهلع من یسیلاسها لصوم» كردا بلج
 ۱ جا كن راناق سنا را ردنا ح ورحو دعت یکمام زس وک

 ۰ رلیدلیا ح ورجخ هدلامن یرلفد) وا شعا طر ییسل وا

 هدیج واهدک دید « م ردبا ا ی یع رش یاضتوا یهدیاب و

 ًاباطخ هننراتضح مظعا ماما روصنم ۰یدلیا توکس

 ثالام « مظعا ماما هلکمد » جا نس رو هدا ا «

 هح ابا یحرف تروعرب ۰ ردربشعا هحارا یس یراقدلوا

 زل وا 7 روصخم هدک دد » یرولوا اخ "یطو هاب |

 هب هف وک یراقیفر هل ات رمضح مظعا ماما ۰ یدلیوس « جاب

 هرادا نح هن رز وا كنو روم ۰ رب دلیا تدوع

 هنکلیلاو لصوم یکمر ندلاخ نوحا هداعا یشیاساو

 یشیاسا و هلا زا ینەد ف اردک دلاس ندنکیدلبا نمعت

 دا هداما

 هلا لع ندا لص یوم :دااج ةد (۱6۱) ۱

 1 بەك هد(۱۵۵) و یرسشلا هللا دبع ندلاخن لیعاعما هی رب

 لرع ید و» توک هد (۱۰۸) ۰ یدنل وا نییعت یس وم ن

 هد(۱>۱) « ردشل وا یلاو هلص وم كەر ندلاخ تاب هلا

 هنت الو لص وم یرورشلا ناسح ندنکیدلبا لاصفنا دلاخ

 قرەنلوا لع ناسح هد )۱14) و ۰ یدنلق نامعذ لاو

 هد وا هد (۱۰۰) بولیدبا بصذ لضفلا نن دمع هنر



  .یدنلوا هیجوت و ا ا ميلا ن كلام یکلیلاو و
 لادبع نب برح هرب لاصفتالاب هدنسهنس )°4( كلام

 ٠ هللا رفعج یعودخحم لروصنملا هفیلخ برح هلغل وا نییعت

 9م (ترح) هدنفرط ىلا :تلصوم هلردیک ةلصوم
 «ردشعاان هدننامز یکلیلاو یرصق نالوا موسوم

 بصن هدګ نیرفص هنرب هلبالزع برح هد (۱5۷)
 ۰ ید)دیا

 عفاو هدنرزوا هلجد ندنسارف لصوم هد (۱6۸)

 یجراخرب هدنمان دلاش ن ناسح هده رف مان یراذشاب

 نانل وا قوس ندنفرط رقصیسیلاو لصوم ردنا روهظ
 هلصوم هلرکسع ناسح م یدل وا مزینم هب راحاب رکسع

 ههدفر هرکصنذکدلبا قارحاو ام ورا و موضه

 یتیرام رب و لوب هنتع نع هن رافرط دنس ر هک هنر ندارواو
 تقفاومهدهسرا یدابا باط ندجراوخ یهدندناح ناه

 یدتا تدوع _هنسلاوح لصوم هنن نک یک

 هده راڅ بوراو هنرزوا ناسح هلرکسعهدهعفدو رقص

 ىلا لالب ن خاصن نسح ندرکسع یاسورو مزجنه
 رکاسع هلصوم هدکدلر ورځ هروضتمتشک هلغل وارتا

 نوجااتفتسا روصتلاب یکعا لتف یتسیلاها هلیفوس هرشک

 ندهفوک ییهمربش ناو یلیلواو هفننحوا یظعا ماما



 وبشایرانیبعت ران و یرلعما كلرابلا و نالوا ش 17 نییعآ

 ۰ ردح رد هدا ودح

 (یلودج كنريلاو لصوم)

 هال و یاسا دع ونە تن وکع هر هنس

 فم و ن رح هوما تل ود ۱۰۹

 دلت دو و ۱۳
 یسبعلادیلتن هفاق وا « ۱۳

 دم نا نآ ورم 2 ۱۳۹

 7 (ır) نالوا یلکشت جرات كدا تلود

 دمع ندنفرط حاغسلا هللادبع یسابع ةفیلخ هدنسهب رعه

 ها (۱۳۳) بونلق نییعت یلاو هلصوم لوص ن

 هفیلخ ندنراکدلیا درط یلوص ندج ها مایق یلاها

 نوایبش .یدردنوک هنکدیلا و لصوم ییایحم یردارب

 ید هدنس هشاس تک رح كالاها بودیک هل رکسع كدیکیا

 مادعاو ذخا رفت ر نوا دک نانیعتم ود لخدم

 یلیخ هدنراارا هلقعالپوط هنتلا حالس یلاها ندنکیدتا

 هددج رد قجهیمهنل وا نیسحن ی «یدلوبعوف و هبراح

 ندنکلیلاو لصوم ییایح هفیلخ ندنکیدسوک تدش

 ۰ یدسا بصذ ی لعن لیعاعسا یسع هنر و لنزع

 ییالو لصوم ندتفالخ فرط هدنګ رات 2 ٤)



 ربعلا تام ۱ ۱ ۰ ۰

  (یرالاو لصوم ردق هنتموکح ناد ىب ندصف تیادب)

)۲۹۳ - ۱۵( 

 -رس قناص هدنسهنس (۱۵) كنرجه یرهش لصو»
 رومأم ندنرافرط یرلتضح صاقو یناندعس یرکسع

 تح*یعیدنل وا منف هلم هطسا و لكف الان یعبر نالبدیا

 هف ن ه۶ ره هرز کف نیح ۰ یدنل وا رد هدنص وص

 ۰ ردشف وا نییعت لماع هلص وم

 یک رات ج ورح كەد بع یا ن راتحت ندڪګ رات وا

 قردهل وا هرادا ًاطو رم هفا ص ردق هنس هنس )٦) نالوا

 هلص و» سيق ن نج راادبء ندندناح رات هده روک ذم ا

 ریز ن هلادبع هدنګرات )٩۷( و ۰یدنلوا نییعت لاو

 یردارب ,یتراما هریزجو قاع ندنرفرط یرلتضح
 دم تراما یسبلاوح للص وم ندنغیدنل وا هبح وت هیعصم

 .یدلوا دودعم ندنلاعا هروک

 ندنسرلیدسا یهر رج و قام كناو من ئاللا دمع

 هرادا اط ورم هزار ال و هر رج یسلاوح و لص وم هرکص

 ۰ یدل دا راتعا

E E اف هد را COE E ف ~ı 8 تین اس 8 لس 0 ۸ هال 



۹۹ 

 هد هسا یدل وا یرادبح ندرام (یلع ندلاداع لداملا

 ۱ «یدلیا تافو ینوک یصج وانوا كنسولج
 حاصلا ثالملا) یردارب هنر هدننافو  تالداعلا تلم

 ۰ ردش) وا رادکح (دوج ندلا س

 هدنانک یصجوا یعیاقو هیس كنتموکح هزاغلیا
 . یلاعت هللااشنا ردقح هنلوا نام

 (یطسونورف تالص وم ندهریزج دالب)
 (ردهدنناب_ یس ەر رات عیاقو)

 یسوبقكفارع لصوم هکر ید هدنادلبلا رج توقا
 هرزج «رولیدیک هناص:رذا نداروا ردیحانف كناسارخ و

 ریست لص وم نوا یکیدنا لصو یس كفا هلا

 ۰ یدنل وا

 یرلهدقم ردندهعی ررابد و هربزج دالب یرهش لصوم

 :ردبارخ رروسوا یدعش «یدیارا وروس یکیاهدنفا رطا
 تهح و یسهعنچ تفن هدنرانک طشو هدنسوشراق رش

 راکیوش .ردراو راکد رب هلیمات هروعانلانیع هدنس هق رش

 ؛شعاراو تیوچ هدنچا



 مادعا یسلاهاو تارخ هلا طیص یییق رافایم هدنک رات

 «یدتنا مابق هنن ریست كنب درام هلی ما كنس اپ هرکصذ دک دا
 توت بولاق ههعلق دیعسلا تم یکاح ندرامو

 .یدلیا دیدشت ییهرصاح

 یلغوا كردأ تافو هدهرصاح یانثا دیعسلاكلغ

 وک اله هلکعا تلاخد هوکاله نالسراارق رفظلا ربما

 «یدنلوا اطعا هنالسراارف یتموکح ندرام ندنف رط

 نایب ًافنا (دیعسلاتللا یا نالسراارق رفظلا تللا)

 هل ما كنوک رله هرکصندنناف و كن رد هرزوا یغنیدنل وا ۱

 یکیدرتسوک هلا لج هنظ كنادفلاوابول وا مکاح هندرام

 « ردشعا تافو هدنسهنس )1٩۱( 2 هتاور

 نیدلاسع*) یلغوا هرکص ندنالسراارق رفظلاتالم

 یآ زوقط هنسرب ندنسولج بولوا ندرام کاح (دواد

 مج روصتلا كاللا) یردارب نج هنرب كنا و هدنرورم
 وا یییراکدلیا تافو هد (29۳) (نالسرا ارق ن ندلا

 ماننیدرام لح عوفت ندا نا قئرا یب جراوت ادفلا
 ۰ ردشلیا ناب هللا لمن نداتک

 تاللا ىلا) یخ وا هرکص ندنیدل ام روصخ)ا كالم



 ۹۷ تای ِ

 لصعت یکیا نالوا یاف كنلالقتسا عاتع ردا لتقو

 كفش ندا ماظن هرکص .یدردلاق ندهطروا ییسدرب

 تولغ و عطف ییرشاب توردل وا هديا هلدوع هنيا

 .یدلیا ضرع هن رطح كرانالوا یراذ وفن

 هن رادتفا د یتموکح مامز هرکصذدنو روصنملا ثالم

 ا هجا نمو نام ندو ةت ةد (۱۳۲) بولآ

 هدګ رات وا و ام رفیکح هلباماتلالقتسا هدن درام نرتیکعا

 تاذ نالوا یسهدرک ان هدندرام هلغلوا اراد مزاع

 ۰ یدال وا نفد هدنع هسردم نيالا

 قلوا هرج ناکام یهروک ذم ٌةسردم هیلاراشم

 یک یکیدلیا صیصخت هیفاک فاقوا اکوو ان هرزوا
 ید هدراصعت وف عنا و هد هفاس تعاس ترد هند رام

 هدودنس هرو مزرح و هسردمرپ هدنناب و ماج رب لہرا نم یکیا

 هل. هبف ر یدعش لروک ذم عاج ۰ ردشعا ان هسردمرپ

 بار راصعخ و یرهرکص هددسنا دوحوم یراهرانم

 عاج ندنکیدلیا لنت هنس هج رد هن رق لوح وکر بول وا

 تارخ هدرسنکیا دردم ردمو شعوطزو هارخ چد

 ۱ ۰ ردشل وا

 سصان روصتلا ثاللا نا ندلا ج ديعسلا ثللا)

 وکاله «یدل وا ییشذاحهدن درام هدنناف و كنمسایاب (ندلا

۷ 



 ۳ ا تام ۱ ۹1

 نطق نونا كنب یللا هلداعلاكلم ندنفزط یرادمکح
 1 4 رهو قل وا هما لداعلا کل ag هبطح و كارو

 یتموکحنید رام هار دا فدک هرکسع تمدخ ر تقو

 ۱ PE N هدن رندن هلدط ورش نال یک + تباحا ندنفرط

 «یدلیا تدوع بولا نيران قرشالا ثالمو داقعنا

 .صات ر وصتلا ثالم هرز وا یییدنل وا دز هد وراقو

 ماظن تلود روما ور ندنسولج كالسرا قدرا ندلا

 كندلارصات بولوا هدنرد اول یکولعو شه ندلا

 )1-1( ۰ یدیعو یدر هدنلا همسر ند رادم 2 مای ۱

 هیسدا ندلا صا ۰ یدلیا نابرح هلو ا ردو دن رات

 ندفرصت ولرد ره كنمودنک ندنفند) وا فصم هلن رغ

 4 لاها دماع و هتل ود روما كن وا وا هلا شه و یم ورح

 تودا لکشت هشوشم دعم ر هدنباق یرذوفن بلغ

 هدکشا بالما نتحارو قییصت قبل سه سفن هدقع وش

 ۰ یدیآ

 هلتهج یھ هتسخ كق ندا ماظن هدر وک ذرات

 هدنحورحو تعنع هاب نوحا تدارع روصنلا ثالم

 مک نیک نال وا رعصم هدنورد ندنکبدتا فداصت هولول

 "یچفا 3 هنزوک ول وا بورا هد هح رد یقج هيم هنا وا

 برض ییولوا هلفاګ لاح رد هلک روک ی کن اشف لاله



 ۹. باتک یعکیا ۱

  هدنلالقتسادب كنندلا ماظنتل ود روا ردق هنس هنس )0۹۸(

 ه ردشعاتافو هدح رات وانالس را قلو ندلا ماسح تولاق

 ثكلاانا نالسرا قترا ندلایصات روصنملا كالا)

 كنالسراقلو ندلاماسح یردارب (یزاغلیا نیدلا بطق

TEو و و بت ید هلی دی تب هده سزا شش ۱ اق  

 ماظنناک هراداو م a بو هل وایش دن رب قلعتم هل رلعتسا و

 «یدا هدند ؤلؤل یکولع كشَم هلا شش نیدلا

 لالم نالوا یرصتم هرصم تا هد 6

 فرشالاثالم یلغوا هل ما كركب وا نیدلا فیس لداعلا

 4.۶ راب كارت وکح ندرام ۰ یدسا هر صا ینیدرام یوم

 كفرشالاتالم بونا ندهعلق یرکسع نانلو هدنسهعلق

 فرشالا ثالم ةد هيرا رايدايا عطف ینیرالو كج هلک هربحذ

 مز ٰوشراق هرکس نالب ردنوک نوحا هعفا دم ندنف رط

 لراندک بواک هنسودرا كف رشالا كالم ندنرفدرلثاب

 قرط حالصا فرشالا كل ۰ ید) وا عطعنم یراشنما

 كغلاف مد هسا یدراتح رکسع ردق هنیعلا سأر نوا

 نالو یرادهج تلخ .مدنرهو دید و

 كالم یسیع نیدلاحالص ناطلسنا یزاغ رهاظلا بال

 E ن درام هن رزوا طس ول یکیدزهوک هل هجا رم هل داع) |



 هولا یرغوط هراجاهم بوقچ ندنیدرام هلرکسع
 یم كنەراس كولمو نیدلارو ۰یدّرسوک تعرس
 2 نالو غوقو هدنرلارا ندنغیدنلو هرزوا تک هتتنا

 ناشیرپ و مزهنم یرکسع تالماکلا تللم هده راح یلناق

 ۱ .رایدلوا نازیرک یضوط هالبج نیدرامو -
 :تورک دنندرام مدقم اهد ae كندلا طق

 .كلماكلا كلم ندنعیذل وا شلا هب هظفا تح یرهش

 .كندلابطق نکیا ریشلاح هدوعص هلبح هلدلفغ یرکسع

 توش ندهقرا یرکسع كندلارو و ندکوا یرکسع

 یرعوط هنفرافابم لماکلاكلم ءرایدتا ریسا یتسهلجب

 م تع ندلامار  لاجب ..یدلنرا و
 تولیروق ا نیدرام"یلاها ندنغیدلاق هدند رام

 ۱ نیرو شش نیالاماظنو یاو نیدلامایچ
 ۱ هدندرام كن رکسع هللا لماكلا كلمو لوز نددعلق لا

 رودص "فشن هلا طبص یتسایشاو لاوما نالوا شلاق

 هشرار هاش رح“ و نیدلابطقو نیدلارو ۰رایدایل

 كلمو هنارح ندنشرافایم لماکلا كلم ك ردا تدوع

 «یدتک هماش لداعلا

 ی ز نس تئادح نالسرا قلوب ندلا ماسح
 ؛یدمرسوک تردق 4 هرادایل ودروما یجدهرا کصندک د



 را رز ۱ ۱ باتک یصکیا

 هعم ر وط هدقابا كنع وج ندععص لاک هل ردا تره ید

 نانلو یفصتم كل ود روما ۰ یدیشمالاق یرلت ردو هلي

 قفل وا رت هعلف هدنفرظ هدیعم تدمر شه ندلا ماظن

 هربخذ رادعمرب قحهل وا را دم ه هظفاح یی رادایح هرز وا

 ۰ یدلیا اعر ندلماک.لا تلم قی-# وا دعا تو اطا

 هده-سدا یدنل وا قفو هربق رط رارف و لوب تروصو

 یو اک "هربح ذ ه راد و درود ردو هرم مو لكلا تألم

 * یدیا هدکشا

 كوم E کلا سالم و ه هلا ت ربع ن ر وصح

 ندروک ذم مون هبملات ربع نکبا ه رژ وا راظتا هد ورو

 هلا هراک اف ملا رام كل ولم هل ردیا روهظ مدعم

 خلاب هم اکلا المو ها رو ص# ی رخ یراکداک هم زرح

 هیم هدیا )ست ی هعلق کک تایح هن . روصح ۰ یدل وا

 ۰ رایدتسا غيب ۵۰ کا سل ید د راکح

 توروک یی راکدلک كن هموم ر E لماکلا كالم

 هل ه ربا ب هل ولم و نیدلارون (E وا قح 4ابط هدنان درام

 ه.عف وم تد وعص کج هل هدا تم واعم ردو ۹ هو 9 #

 نا ونک ود ی دما روا ند هد دل وا ش ا نا نماز



 E را ام ۹۲

 هنسودنک ی هرب زج لولم راس و ,زب دلار ون لضف الا تالم

 رغ تم وش مهلاراشم لولم ندنکیدلیا توعد هتقفاوم
 یکیدلیااضتفا كداحا وش بورسوک تباحا ان وتغ هب هبق بم

 ییسهرکسع هوف کهدنرزوا ندرام كاداعلا كل توق

 :یدردنلترامسحب یبهلاراشم هلی
 هلماکلا كلم لغ وا یتسهرصاح نیدرام لداعلا تال

 ترم نعدنق رافایم هرز وا كيك هماش یسودنک هلبا ها وح

 . ىدا

 لضوم ابقاعتم یتسمعچ ندندرام تالداملا كلم

 کیم 60٩ 0) ات .نالسرا ن دلا نون زابل

 هلردباتعنع هی رسید هلرکسه یتوک یضکیا كنناپعش
 . یمهدازع رکید و ندلا .بطق یک اح راج” یسهدازع

 هن رک "هوف رر ید هاش کس یک اح نچ نا هو زج

 تنواع هنسیلاها و نروصح ندرام و ۰رایدلک هناب هلا

 ما مزرح هدکلر یسهلج ینوک ,یصتلا كلاوش نوختا

 ثالبج نوجما قلوبرپ بسانمرب هرکسعو لوزا هعقوم

 . رلیدلیاقوس یسهزرفم فاشکتسارب یوط هنفرط تلا
 .هشاضم كنسیلاها ندرام لوا ندنراد ورو رانو

 توق نروصح ندنغیدراو هباسرفلمك ج ردرب یس

 هعونتع ضارضا هدنرلحما هقشب ندقدلاق جات هتوعال



 تداوس نالباپ فرط فرط کدو تورو 2
 بابک لفات شنآ ینیرارکج كنهرواص ولم یسهلوم
 هرکصندکدرون ییشیا نیدرام لداعلا الم هقشب ندکدلیا

 .الک | هدننکحهدبا لاقثا هن رلکلم یدنک ز وات تبون

 هدنسهعطف هرزج و ندلارو یک اح لصوم ندنرفد

 ردت هتشپ ندعابنا هلدافلا كلم هراس كولم نانلو

 ۰ رایدمه وش ود

 اوكف وا ندکولم نالنلک ندرت واعم تم ااغ انا

 الا هفس ات وس أي شتا ییلاھا ون ر وص ندرامیراشتنا

 هلو و ردنا داكا تمالسرادم یلاحد هنتشد نبر وصخ و

 موعو سست وزب ندلن.زو۰رلیدلیا هرک اذم یکلک ود

 كالود رب نالوا شعا نون هلبا هرادا نسخ ییلاها

 لاهاو نیزوصح .ود یذنا لولح یتضارقنا نامز

 ید هعلف نورد كثودقا بات كنشرس ندنرزوک

 ثالم هن راناغقو دایزف نالوا لابج زادنا نینط كرم ولظم

 ماود لاا تسصع لاح وس . یدعا تج لداعلا

 لداعلا الم هللا لضفالا الم رص ناطلس نکیاهدکما

 ندا دادعتشا: دک هکم نسوک زو ور ندتقور هدنس

 ماش بونالشاب. هکمرتسوک یینایلعف هدهرصو فالتخا

 «یدشود ه هکله یسلاوخ



۱ N 

 طه كلا نالسرا قلو ندلا ماسح فالملا)

 E ' یدلوایرادم > نیدرام هدننافو كن ردپ(یزاغلیا نیدلا

 هراداتاذلاب نوحما یعیدلوانسلا ثیدح زونه .هددسلا

 9 ر شه نیدلاماظن یکولع كنساباب بویعا

 .یدنل وا مایق هتکلع روما هراداو

 ماش نددب وبا كولم هدناضمر یس هنس )5۹ 3

 قندرامبو ان رکبوا نیدلافیس لداعلا كلم یرادنکح
 ٠ هدرا هلیرکتسع نیدرام ندنکیدلبا هرصاح یتسهعلق

 رعطع تافلت هصیدرام لردا.نایرح راهب را. لتدش

 ماظن نالوا یصباق كل ودروما مامز .یداک هعوفو

 فلم ندنفیدمهلوا ردتقم هتمواقم هلداعلاتلم شه نیدلا

 موه ردو هنطس و كن رهش نیدرام یرگشع كل داعلا

 ِ دا
 نروعآمو یلاها لیخاهد و ندلاماظن و ن دل ماسح

 هدرهش رکسع ندا طض ییدد رام دل ردا نصح هدهعلو

 یرلکد عن اباکترا یکت راغو بہن هدنفح یلاهانالوا شلاق
 داز هرلنال وا رد هد دعلق رارب هلرن و .ید)اق قلانف

 ر هرنصاخ هلا لاحوش كرذیا عنم ځد یتلاسرا ریاخذو

 یراکدلیا فداصت كندرام “لاها .یدلوا دت هنس

 كجهدیا كاعاح یتیرلکرو كرلندیشیا تدشو ماظم



 ۸۹ باک یکی

 بولوا توف هدنسهنع )٥۹۰( ىلا نندلامخ ریما

 . یدلدنا نفد هدنسهس زده هیماسح عفا و هدنند زاه

 (یلانیدلا £ ئاللا ننا یزاغلباندلابطق تلا)

 .یدلوا یيشناح هدن درام هرکص ندنردب

 روب نیدلا ماسح هدزوةط زوئوا زویشب یکج ہربب
 ناب هحدقم یکیدلیا اطعا هنذلا تاہش یسهدازع شاط

 نالوا عاق هنر كردا تافو ندلاباهش *یدیشغ وا

 نکا هدننبعبات دوم ندلارو یرادم۸> تلح یلغوا

 ندنکیدلیاتعاطا "لی وک هد وعم ندلاعیکاع لصوم

 هطبض کج: ريب یزاغلیا نیدلا تطق هدن رات (۵۷۷)

 کج هرم بور دن وکر کسع ندا روا هلتع نع هداضماص زحانق

 دن دلا ح الص ناظاس یک اع كج ہر «یدشا هسصاج

 نیدلا حالص ناطلس بودا عافشتسا هل تعجا رھ

 لوبق یزاغلیا هدهسنایدلیا احر ندنزاغلبا نیدلا بطف

 هدافتسا یر جد ندهسصاح تاء لوط نکل .یدعا

 هن درام نزسشهلوا ,قفوم هنطیض .ندنکیدم.دا

 : | ۰ رددنع ود

 بول وا هدن ران (6۸۰) یتاف و كن زاغلیا ن دلاتطق

 نالوا یمهدرک ان. هدنندزام كنهيضرتس یسدلاو

 ۰ رد وف دم هد هس ردم



 ۱  ندنرلوص ورلنهرزوا كعا برح هدعب بوردشالفاز وا
 بولایتیزکصع هلبالرت یتس هملقمراح نیدلامجت كلم لوا
 .رلیدتکهرص یسهفرا هب رفا رک اسع «یدنلکچ 4 وږیک

 ندعراح دیار هلا لج هزر یتسلکچ ذی دل | م

 لا ,ندرکسع یرلاروا هسیا راردبا دعابت هجهدایز
 هدا موه دهراح ,ندلارخف و دو ندلارو بولاق

 همزاح هل رظففرص ندبیقمت ینیدلا مت هظحاللب .یراکج
 ندب رح یس داتاذ _ییسمکچ كنبدل | من رلیدن ودیرف وط

 بوریوچ هوریک یییرزو هیمزفارک اسعهلغلوا ترابع
 یرلنو ,ندلامتالم .نکردیک هلتروص رب نسطابتحا

 نیدلاریوت ۰ یدالشاب هککنح ربا رب هوس هد و تیععتلاپ

 هن لرز ؤا هيج رفا رک اسعندف رطزکید نیدلارخف و .دومح
 ید رانا ًابقاعتم یتتسشابمهبرح  كنیدلا,محت ,نکیا هدکلک

 هب هطروا يدب رفا رکاسع لوصولاب , هه راحت عقوم
 یرلل وتعع كرل رفا ۰۰ رای د رسوک .تدش هد رام بول |

 یهظع ممق كفويسلا ةيش ۰یدلرمم هزار . یکریصح

 .سنر بوشودریسا هت رات رفظم "یدایا لزیلسم رکاب

 .هرلوتتم لغ وا ,كنلسوژ هلال ودلاو دارا سو دن

 .رون یرادم> بلح هدیسهعلف مراح «رایدل وا قله

 ؛یدنل وا. طب هرزوا قلوا هنمان دوم نیدلا



 بید ےب

 ۷ بیک یک
 هن لادا كر هد« شعا ددغ هلتبسن هنام ر :تندلافیش
 ندنغیدلاق راجات نیدلاماسح «یدالشاب هغم وف وا تجر

 قیزف بول وا روبحجم هعفد ییالب ندنشاب هل روص نح
 ندنرزوا یتیدلافیس هلبا هلیسو وو جوز هندلا فیس
 ۰ یدلیا عفد

 توف هدنسهنس (۵6۸) شاط روع ندا مات سج

 :.هسردم هیماسح نالوا یسهدرکاس هدن درام «ردشل وا

 ۰ یدبا فصتم هلت واک“ هیلاراشم ۰ ردن وف دم هدنس

 روع نيدلا ماسح .كنلانا ییلا نیدلا مح ثاللا)

 .یدلوا تموکح نشندنسم هدنناف و كن ردن (شاط

 ا لح هلا یلانیدلا ی هدنح رات (۵69)

 شعب راس و نیدلارتف یکاح فیکنسخ و دو نیدلا زون

 .هعاقمراح نالوا هدنرادب بیللص لها هلیعج رکسع اما

 ندرلنانیدلا من .۰رلیدلیا افتا هرزوا كیا ریا یس
 راق” هنفارطا و هسصاح ییهروک ذم علف لردیک مدقم

 سابارطو دنع سنرپ یرادم> هیک اطنا ۰یدتا عضو

 كالس ورو كودلاۋ ندکزا روت مووو ی
 ` هلا بدتر ودرا وپ ر بوشارب راشیشک و راساباب هلباېلغوا

 هدک دالدا ترقت رنو .رایدرو هرز وا ىلا ندلا مع

 ندمراح هلا هلیسوو و كم ردنلعمط هستعل نس هک



Ly 0 
 بر نادال ندرام ەد( )٤ یکنز ندلاداع

 همصاسحم یکجمرب هد (۵۳۹)و البتسا یب (یکروس)
 کیا شدریتک هه رق وق یف تاکج هرب «یدلیا

 . یتشیدنلوا لتف كنهلوذلا ریصن ئان ناسنلو هدلصوم
 ةلَض ود ندنکدنروک موزل هئدوع تعرس بودا

 تاکحهرب تودنک هن هفروایسودنک و لاسرا بئا هقشب

 ةا لاها یتا لاععتسا هدنلاکا كناب-.ا یصف

 یبحاص نب د رام یک هربب هلفوخ ردا تدوع دن راکذرف

 ید شاطروع نان راک دابا علست هناطروع نیدلاماسخ

 ۱ .یدلیا اطغا هتدلاباهش یمهدارم
 كنكنز ندلادادعو یک اح لنص وم هد ) ۵۲ )

 قاراد» ندنناشحم ندرام ی زاغ ندلافیس یلغوا

 زواص تدش .ردشعا هرمصاح ییدرامو السا

 تارخرر قوح هدنجراخ و لخاد كندرامندنهیضت و

 دارم ید ه ردغ تالماعع یک ترافو بم بول وا

 هرکص ندننافو كننکنز ندلادام یبس كنو «یدلوا

 لصوم كنکاح فیکتسح لا شاطر و ندلاماسح

 :یدبا یرلوا .شفلو هدقلیدنقراض اعط هندالب

 بوک تدش هدزواحو هرصاح ینیدرام نیدلافیس
 ینامز كندلادا-ع» شاط روع نیدلا ماسح ندنکید



 یکنز ندلا داع یک اع لص وم هدنسهنس (۵۲۱)

 دلا ماسح ندنکیدلیا هضاح یییییصذ ندندالب نندرام

 یسهدازع نیک ا فیکتسح اردک تاذلاب شاتطروع

 هودا نکرو داد وسا ندنابتس "۷ د واد هل ودلا نکر

 هلتدوع هندرام نیدلاماسح ۰ یدتا دادنا دعو د

 قافتالاب هلا هلودلا نکر ریما هدهرمص یکیدلیا د ونج عج

 یراق دل وا هرز وا لاک هنسرص) بو الپوط هرشک رک اسع

 ی راغا تاب هدتمواش هندلا داع ردق ن وک نشو

 ییهسمات یعیدزاب هلا یک هئاد رب ندنسنفامشا نییصذ

 دن رداح كن دلاداع رب همان ربط ۰ یدردانوک هل ونک

 تولد ر دت وط هل ها كن د)ادا۶ع ندنغیدن و فا وشراق

 ندهلودلانکر» لید نلاب هرکضصندقدنلواتئارقو ا همان

 یرکد هد هذا هدف وا ك رادت رم .مدتا دادسا

 هول یا نمار ج اک هنت تا یاشا تو
 رب هقشب هدنلأم « زکیدا تریغا ةنسهظفاحم كرش ردق

 رتونک .یدلدنا هراتطا رت وبک لییمحصلاب لبا رب رحن همان

 هد ويو لےضاو دنا توتکم توراو هنس

 هتم وام ناوک یک هدو د) وا لص اج ی وع فوفو

 میلست هندلاداع ییبیص) ندنغددل وا شحالاق یرات ردق

 ۰ رای دن



 و هب هن ندنفیدل وا عنام یس# وا تقر

 هكا رارف هماشو حورخ ندسبج بولو یاو نایاس

 یزاغلیا ۰یدعا تدوع هنرلفرط ن درام و بلح هدرب
 هبلح یرابجادبع نب ناما هلودلارد یسهداز ردارب
 .یدلیا تدوع ءتدرام نیبعتلاب یلاو

 ۰ ردشعاتافو یزاغلبا ریماهدنناضءر یمهنم(۵۱3)

 : ردرا و یمهس ردمرب و عاج ی هدندزام

 (یزاغلیا ریما نیا شاتطروعت ندلاماسح كاللا)

 یتیرادتقا كنساباب نکل ۰یدلوا یتیشناحهدننافو كنیردب
 هدنامز یزاغلبا كانا ود همت را هدنامز ندنغید1 وا با

 .نیچک :للخ هما یک

 نصح ندنلاعا بلح عرقا هزناط هح )1¥(

 ضعب هدهرالخ راس ندبلح تاق هربصاحاب ییراتالا

 . رد یسیلاو بلح .رایدروتک هعوقو رلترمضم هره
 هلاص» ندنعردل وا الامه وق ناک هب هعف ادم نام هلودلا

 كاتا ءیدتا كر هراکنرف ییراتالا نصح هلی رط

 هدنراد كراکنرف برالالا نصجردق هنسالیتما كنیکنز

 ٠ ردد اق

 هرکسع هتسو قترا ن 1 ار ن الب یک اح تو رخ

 «یدلیا طیض یلح ابفاعتمو ینارح كردبا موجه



 e باک نکا کک
 ربما یلغوا هدنرفظم بیقع یزافلباریما و شمردنوک
 تدوعهند رام یمهودنک بودانیعت یلاو هبلح یاهلس

 دل . ردشعا

 نود یاسر ره كافرا :یسهبلغ و
 هلې تیعج كوب ر هن نوجا ماقتا ذخا ندنکیدتا "

 بوش هدهعفدو یزاغلیا .ریدرو هنسیلاوح بلح

 هلع وق ونيف رط ءاقنلأ هدعض ومما لقبلاتاذ ندہالح لاعا

 «یبل وا تولغ ناکناف
 “رع قافتالاب  یزاغلباو نیکتغط بقاعتم یو

 هرس صاح دضک ر نوک رب یرلحرفا یکهدلح مان نن سسنق

 دن رزوا لاوحا ضعب نانروک هدرکسع هدهسیا رایدلیا

 « رایدرب و تر هراکنرف بوجا یهرصاح

 یعرکی نایلس ربا یسیلاو بلح هدنحرات (۰۱0)

 هتساناتوادلا هنلافغا كن رایضعب هدلاح یعیدل وا هدنشاب

 تکرح یغوطهبلح ندن درام یزاغلیا «یدلبا نایصع

 م دقم ندزعا فوفو بسک هندورو ناعلس كلردا

 راذتعاو لابقتسا بوعح ندیلح ناهس ملکی دیلح

 راندا لافغا هلا سبح یتایلس یزاغلیا هدهسیا یدتا

 . ید سوک هذخاٌّوم یلئدش هدنراقح

 هدکدلیابلج هن روضح نوا هذخا و« یخ دیناهلس

۱ 



AYلا تا  

 _ یزاغلبا ندرالوب وا رجنرفا «رایدزاب ید بونکم
 3  رابشتآ هقعاصرپ یزاغلیا نکا هدنداقتعا نههربک رکسع

 ۴ دد شنا یراحن رفا ناقیج وشراف بو الشاب هروره یک
 کج ندنکیدردنود هکاشاخو سخ نالک دننک وا

 ندروک ذمقیرط نیزسکمچ یشاب تآو لعمضم هینکچ
 هلیتس#ا برقن هبلح .یدر ویدا رورع هفوطر وا

 تدش یکیدرتسوک بوراص یتیرلرکسع كلربحترفا ربارب
 هرو یرفن ناسکس شع كندي رفا رک اسع هدهبرح

 رک اسعد رفظم وب «یدنل وا مادعا الماک یسادعام هکلیب

 یر كرا رفا «رداصح ال ودمیال ینامانتغا تزلسم
 ۱ ۰یدلوا لوتقم لاحربم یرادمک> هک اطنا ناناو

 نوا كنلوالاعیر یسهنس (۵۱۳) یزاغلبا ربما

 بولوا لخاد هبلح رهش هلدمظضحم و ناش هنوک یعشب

 تا کو ےظعت یرلکدتسوک مولا یلع كنسيلاها بلح

 هدنعح و۰ یدرا و ه هحردرب كحهدبا سبدقت ی یزامعلیا

 «یدنل وا داشنا هربثک ادم
 اغلا ندفرطره هیموع ةنسلا هلیعویش كترفظموش

 نام یسابع ةفیلخ نانلو هددادغب بو رلشعلا ییز

 نب یلعوا یحاص سلبارط هلبا هلودلاددس ریز و هللاب

 هناب كن زاغلیا هلا هيث علخ نوجا ازغ كبرت یراعع



 ۷ بانک یعطیا

 تسار. ندنلاها و مو هاروح ندم لاعا هو

 كلام ندنغردنلا یربخ یرلکدتسا رسا و للت یراتالک

 لس ادا هل عج رو ۳ زی ناک تخط نوګا طو

 ۔ږارق هرک اذا یش تد وع هند رام ی زاغلبا هرز وا

 هاص)ا هل رلحم رفا یکهدن را وج تاح یزاغلیا تور دخل

 .یدتک هندرام

 ی رازی اب م رفا نکیا لوغشم هژرعج رکسع هدنندرام

 تلخ ا ودنا کج ودرا رب كود ك هلا د هع صن

 کا .رزوا نشو ۵ رکصت دک در | طہص ین را ضع ك: یح ا و

 حاس رام نیدرام هدقد)ا رخ یر زاغلیا ید د راک درک

 رک سع هدا ز ندکب یارک: ندرلنال وا كج هل 4 اللوق

 یدو ناغط ریما ی ارص نزرا درد ندک دا سیف

 ریظع "هوقر دارغس الاب ید نک رات ی فدا را یر

 كش زاغلبا هموق رم ةشاط هیدلیا هحوت هبلح هلا

 یراوس كنتجوا هدنرکدت-شیا یتغیدل وا هرزوا تک

 هلردنا قوس هند راف رط ی رفع)د امن رد هدا كى زوهط و

 ریما راع رفا هل -.تهج یعل راط كس رط ج وا یه»اروا
 هاکذ وب « لب كبا ه درنظ را رول هدا عنه ییسمک از زاغلیا

 ه یزاملیا رب«! یواح ییرلقدنل و هرزوا كڳ یرودنک
: 



 ۱ ٠ وبعلا تار ۸۰

 تست شراب لوا ندا وضو كتهناطلت رکاتسه

 3 ۰ یدتا

 هرکص ندشافو كناوضر تالم یراد_کح بلح

 كيلح بولوا كم انا مداخ ولول هنالسرا بلا یلغوا

 نالصرابلا ۰ یدیشلاق هدندادبتسا د كنولل یتموکح

 شلوا اف هاش ناطلس یشادنرف هنرب هدفدلوا توف

 .یدا هدندب كنول ول هن هرادا روما هد هسا

 لول هنرزوا تاعوقو ضمب هدنسهنم (۵۱۱])
 كهاش ناطلع «یدتا روصت یمادعا كهاش ناطلس

 یداخ لول ندنراکدتبا سح یدصق ءودس وش یباخعا
 ىلج كهاش ناطلس هسیا بلح “لاها «رایدردل وا
 قشر و یتفیدل وا راح یرادتفا كجهدیا هرادا"

 .رکدلب یتیرلفدل وا شمکید زوک هبلح كنسهشاط رفا
 هدءروک ذم هن یزاغلبا ما هنرزوا یرلبلط ندن

 یشاط رو ندلا ماسح یلغوا و طبض یلح كردیک

 .یدلیا تدوع هندرام هللا بصذ لاو هبار وا

 هدنسلاوح ماش كن_مهقناط 2 رفا هد (۵۱۲ )

 كردنک هبلح نیکتغط هنرزوا تازواح یراکدزسوک |
 یزاغلباو دادوسا ند زاغلبا نا نلوب هدباح هدهرصوا

 كنرکسع جرفا هده سیا یدتا دعو یتکجهدنا دادما



 ۷۹ ˆ بانک یکی ۱

 نیکتعط تالذ ىلع ءان ؛یدا هرزوا فوخ. نددت

 هدهبکاطنا ه رال اب و قافتاهدنملع دع ناطاس ی زاغلبا و

 هنسهراد قافناو ید یتسر یسهشاط ممرفا نانلوب

 ریدلیا لاخ دا

 ل دم كا طاص ی راد رابد ه رکصت دن و یزاغلیا ي

 نانلو هدنشاب هدفدراو هلحم مان نیسر بوعج ندماش

 هدنناب لردیا لاسراو قوه ورلیا ییغوچ تاكل هبلغ

 نانل و یسیلرو هدصج دمع ناطلس «یدیشلاق مدآ زا
 ییزاغلیا ریما بولو تصرف ناحارف ن ناجرف ریما

 هدصج تورووک و تسدرد رار  هلنعاج یهدناب

 دصچ هدقدلا رخ ندءهدامو نیکتغط ۰ یدلیا سبح

 ناخرق هدهسیا یدتا رارصا هنفالطا كن زاغلیا هلت

 یکیدنسا نددجم ناطلس كناخرف نکل, ىدا لوبق

 هدوم هی رکبسع ندنیدازوا  یدورو رکج
 هدلاح یکید شنب هصج مدھم اهد ی رکسع لاکتعط

 هدشاب زا غا دظحالم ,یتکچهدنک ندلا صج
 تقفاوم هنفالطا كنزالیا هلیطرش قلق نهر

 هبلح هرکص ندقدلتروق ندسبح یزافلیا «یدسوک

 هصج هلا عج و باج یی هب اکر, رک رد اسع هداروا كردیک

 بوراتروف یزابا یلغوا هرصاحاب یناخرف ریماو تدوغ



 ربا ۷۸

 قیسرب رقنسقا ریما _یسیلاو لصوم یمهنس (۵۰۸)

 هدانا یکیدلیا دادقتسا ندارما,ریاس و ندرامس بحاص
 یزاغلیاربما .یدیشعسا تنواعم جد ند زاغلبا ریما

 ۳ فا اک یاارنا لخوا بوی تاذلا
 ندنسمآفک تاذلاب كن زاغلیارما رفنسفا «یدردنوک دننق

 ردآر یرادبکخ فیکنتح تولوا ر اتم ندهلنامو
 یکیدتآ عجب هناعتسالب نددواد هل ودلانکر یسهداز

 م وعش هن رزوا رفقا ربما رارب هلا ر 7 و

 . «یدلتروق زا بولوا مرم رقتسفاه راما ندنکیدنآ
  رادمتحرو یعیانا كننفوسلم دبع ناطلم هسیا رقتسقا
 شم وا نبع هلص وم هلآ همان تنن وذأم هدنن وق لفتسم

 تاصضغاهحرده یدج ناطلس هداح وش «یدا لاو

 4ب راحل ادعب قرەلوا بهاذ هفوخ ندا کج هدا

 « یدلیااصلا هنس هناج هلم نع هاب كسکتعغط یحاص ماش

 یکیدلرانیرعت لاو هلص وم مدقم ندرقنسقا دار رع ناظلس

 امدقم نوحا هراح هلحرفاو تنواعع هنیکتفط دودوم

 لوتقم هدععاح هلدصفّوس كنبسادف ر هدننعنع هماش

 ناطلتهدوا ندنفیدنل وا تنسن هدیکتغط تیفکو بولوا



 ۷۷ باتک یصکیا ۱

 یتموکح a زاغلبا هدن درام هرکص ندو ۰ قد وا

 . ردشعا کشت

 ( یسدبعش هب زاغلیا كن همت را تل ود هدندرام )

)۸۱۲ — 44۸ ( 

 ن درام لع ریما ندقنرا ید یرادبکح نیدرام

 نانلو هداروا ییکحهدبا كرت ۵ هل ودلا ا یتیم وکح

 هومن را ربا 1" نایعس ریما يک ا تک ىلع اسم

 تاک نسجت الت الاب ییدرام نایتس ربما هدک دا زاعسا

 بحاص هرکصندکدتا اطعا هوهارا یلغوا یتتموکح

 تن واعم هنیکتفط هن رزوا یدادتسا كاکتغط قذمد

 نک ردیک هءاش هلرکسع نوڪ ا هب راح هلبس هقناط جرفاو

 ندنکیدلباتاف و هدها ریاثا هد رفص رمش ید هنس )54۸(

 «یدنل وا نفد هداروا بولیروتوک هفیکنسح یتوات

 45۹۸(۰) یدلیا لکشت ییلود ه زاغلیا هدن درام

 هدهروکذ هنس (قتراربمانا یزاغلیاندلا ج رب.۱)

 لالعتسا یا ول مغذ بول وا یرادم > نيشڏ ۷ هدد رام

 هژمتهج یدادقسا كزیکتغط یحاص ماش هرکصادکدتا
 ردشعا 4 راحم هلراګ رفا ردیک تاعفدلاب



e ۷0  

 ۶ اوز املاراس لوب ًارظن هنا وا ووک ذح
 ءردظ وحلم ىسملوا شفلق

 ,ضابع هدنسهنس یحم (۱۷) كترجش روک ذم رهش

 تیادب بونلوا حتف هلیسهطساو هنع هلا یضر منغ نب

 كن لیلا و یتیالو هرب زج ردق هنس هنس (۲۷۹) ندنهف
 تصسلان یسیع هدخراتوا .یدا دود عم ندنلاا

 .یدنا وا السا ندنناب دجحا یکاس رکیایدو یلغوا
 هدکد_لیا وح نتموکح میشلا لا دضتعلا هقیلخ

 رکب راد هرزوا قلوا طوب رم هرکب راد .یرهش نادرام

 ندناک دق كنموکح نادج یتب و ندنرفرط یرلیلاو
 رايد بول وا هرادا ندندناح هروک ذم ثم یک ا ةر

 .راشم تلود هدک دلىا نما یتلود نا ورم یب هدرکد

 .یدیشلوا د ودعم ندنلاعا كناملا

 یرکب راید هرکص ندنضارقنا كنتاود نا ورم یب

 طب دیه ی دخ هلودلارخف ندا الی
 ندنفرط یرایکرب ناطلس یفوحس هرکص هدهسیا یدلاق

 نسح نب یتوقاب ندند نغمو شفلوا هیجوت هنسینفم

 هلیتافو كندتوفایو یکیدتا طب هلهجو كقترا ريما نب

 یراطخا كلسنم نکیشمچ هنفرصت دب كنيلع یردارپ
 ناب هدشباس ثحصم یکیدلیا الیتسا كنامتس ریما هن رزوا



 Vo . باتک یصکیا

 زو و یررلاو راب و حر هدهعلق نورد ۰ ردند هیعیبط
 تمالسلا هلع سطخ ترضحو یسهارخ هناخ ردق

 وص یلتمسو كبو هاکترایز رب بود سم هش رایلاع ملت
 : رددوج وه یرلج رهص

 ةد رات مان ربعلا ما یدنفا مالسنادبع لندرام

 لغ وارب هدنما ندرام كندر ندسرف كولف ک ربد

 هللاا زحام ند وادت اطا ندنکیدنل هتسخ  «یدا راو

 -ردنل و هدلحر حفن رھ یکیدایا ناب رح كن هعب را لوصف

 روک ذم هلتیمان بار لج ۰ریدتسوک موزا هن
 تصص هداروا «یدنلردنوک هنس هعلق ندرام نالوا

 - یدلیا ذاا نطو یروک ذم لبح هرکص ندفدلو

 هدکشتارب هدهعلق ندید وا یسوح ندرام روک ذم

 .ییذلدا داانا نت ددنهک سوق انا
 یدل وا قاب هدکشنا و ردق هنن راالیتسا یاروا درامور

 كملت و انام اکیا دک دا البته روز ها
 .یدنل وا لاکا یعاظتاو راھ

 هجر یذخأم هدعهدافا و كندنفا مالسلادبع

 یتلود ناینابک هلدتهج یعما روکذم رهش طقف ۰ردل وهج

 تلود بودا لوبق تیس هسوندرام ندنرزکسعرس
 یاب ندرام هدنراباتک مرات مدقم ندننامز.املاراسشم



 هد ات (e) یایا نسح مس
TE2 رخ  

 ۲ هلما مایا هددادغد و طرص 9 6 یییدالب رکی زاید و

 كن هروکذ م تموکح ی تموکح ر

 ردەچەنل وا لصق هدياتكا یصنچ وا یس دنګ رات عیاق و

 . یلاعت هليا اشنا

 تحس# یجت درد

 ) یسهیح رات عیاقو كنبدرام نددهرب زج دالب ۱

 دود ندهعبر رایدو هرزج دالب یربش نیدرام

 .لوچو هدهفاسم وزسولیک یکیا شخ هرکب رايد بولوا
 * ردهن دمرب عقا و هدنسهبف رش تهخ ءامتنا كسلاوح

 وش هردهدنرزوا غاط كسکوب رب هروک ذم نيد

 ..ندرع مس یعقوم كرهش ۰ رولد بارغ لبج هغاط
 زوکیا كم ندنعفوم هلدما شدم و روکنا ثكربح وا

 ندنن ونج كنسيلاوخ لوح یرصب دم «ردعشم مدو

 دستم ردق ه هفا سم وزهولیک زوب ید ندب رغو زو
 -هرظنم هدنععوم راہب .ردفیطل تیاغب یماوه قرهلوا

 ۍایردرب یشنیروک هلرلت وا لشد كعساو یارعص یهدنس
 . رردک ۱ یزبضخا

 عالق هجيج وعلق یهدنلاصتا كن رهش نيد رام



 ۷۳ ۱ باتک یعکیا

 برا هرکص ندهراح یلتدشر «یدلوبعوقو نیقنرف

 «یدلزو هئروص قحهیمهلوا نک س eg ناخ

 هلکعا رارف هفرطرب یر ره كنتیعجو ةهفرطرب یسودنک

 ناخ یسومو مادعا بواب ردنوط بیقعتلاب ناخ اب را

 .یدالوا سالحا هتنطلس تګ

 نارا تنطلس مامز هرکص ندنسولج كنا یسوم

 ندنفیدلاق هدندادېتسا دب كهاشداب ىلع یریما رکبراید

 راجافط یحاع نالوا: شغلوا ناو لاو کب اید
 جش ریما یسیلاو یتیالو مور بودیک هخاک ندرکبراید
 دن رلهملع هاشداب لع زبغاو ناخ یسوم یبیناضلبا نسح
 ناخ دمت ندوک اله دافحا نسح میش ۰یدریدتا مایق
 هناش:رذا هلرکسع هرزوا كمریدنا سولج یغلتق ون ن

 هاشدان ىلع ریما و ناخ یسوم بودا تکرح یرغوط

 هروک ذم هنس «رایدقیح وشراق هرانا هلا ودرا رب

 یکیا هدنراوج غاسط الا ینوک یجت وا كن.هجحایذ

 ىلع ربا و رارف ا نا یسوم كردنا هراح رکسع

 هتم وکحدنسم ناخ دم ندنکیدنا تافو 3 وتعم هاشداب

 .یدلیا سولچ

 روهظ هدنرلارا ناریا ءارماو ناناخ هرکص ندنو
 ندنفیدل وا شعا یو نیر رب تامزانمو تافالتخا ندا



 TS ا اا ۷۲

 5 وا هنکلیلا و یبالو رکب راند نالوا لصم

 ۰یدلدا نببعت هاشدان یلعریما یاد

  ندن رالغ وا هلقلاق هدنتمزالم یناح هاکراب هملا رایه ریما

 یس ردنا هرادا یرکبرابد هلنا یتلاکو تاذ رب بسانم

 هلاوح هندلاداع لدالا تاللا ىلا یرادم> ندرام

 رکی زاید یرصانلا دع یلغوا هیلاراشم تلم ندنفیدنل وا
 ۰یدتنا نیبعت داخ هنسهرادا

 هرکد راد تاذلاب هاشدان یلع ربما هدنخ رات (۷۳۰)

 «ردشلا هنسهزادا دن یتوکح ]2م زع

 كردبا تافو ناخ ردام دیعع وا هد ( ۷۳۹)

 ریما ناخ ارا و لافتا هاخ هرا نارا تموکح

 لتف هلتمم یسهیعاد ج ورخ ی وحا هاش دوج

 ج دوعا ریما یلغوا كهاش دوم ریما ندنکیدلیا

 ىلع یرږیما رکبراید قحا وا حش ریما و كنيناخیا نسح
 کە دنراقح اما كناخاپرا «یدلیا رارف هتناب تكهاشداب

 للغوا كناخ وداب هاتشڊاب ىلع ریما هن رز وا یتازواحت

 ندنسیلاوح رکبراید هرزوا كءریدنا سولجیناخ یموم

 ید ناخ ابرا كردیا حورخ هلرک-سع یغیدالپ وط

 (۷۳۰) ۰یدیروب هنسهلاقم هللا ودزا یکیدتا ریهجت
 قالا هدندودسح وتغج نوک ۍځدن نوا كنار



 ۷ باتک کتا

 .كنودلادعس یدوهم یریزو كناخ وغرا هد رات وا بولاق
 ۰یدنلف نییعت هنکلیلاو رکی راد یشادنرف

 تاذرب پسانم كنتالو رکب راد هدنسهنس ( ۹۵۰ )

 دلا طق: یرابتی نیدرام یسرادا هلی سهطیاو
 .ردش وا هلاوح + یزاغلیا

 هبدقن هعاق هلیمان واج هدهبنارا تلاع هد (1۹۲)
 سیسأت هاج وا جد هدرکب راد یک یکیدلدا لا۴ا

 ندا تی هاد نکا هدنسع یلوادت هد هسا شغل

 نس یتموکح رکب رایدو .یدلدنا وغل هن رزوا هع زانم

 یراد م7 نیدرام ردق هنگ رات )۷۱٦) ندهزوک ذم

 دیعس وا هدهروک ذم نب «یدنلوا هرادا هلیسهطسا و

 نی را ریما هننکللا و ی و رکب راید ندنفرط ناخ ردا

 . ردخولف نییعت

 تام و شمروق ندننسامما لوغم هد(۷۱۸)

 هلا نیج را ریما یسیلا و مرکب راد تاوذ مان قوبتسیاو

 هدنسلاوج رکب رابدو مایف هنملع نایب دیعسوا قافت الا

 اب یتسیلاوج نان رذا هلرکسع یراکدشا عج

 ټکر ح ند هیاطلس نوجا یرللیکت دیعس وا ندن رلکدتا
  وشراق هلرر هدندودح ناج؛رذا رکسع یکیا ۰یدلپا

 هلغل وا لوق ابرج ارما ضعب هللا نيج را ريما بوشال



 و a ۰ ات
 2 8 E دا 2 ذع ع را هتنادبع دح 1 اللا

 .كتوکاله هد(٩٥1) بولوا لئا هنشوکح فیکنسحو

 نکردابزح هوشی یلغوا یکیدنا نییعت یلاو هرکبراید

 ۰ ردٌشل وا .لوتعم

 هد لباکلا : تالا لغو هدنافو هلدح ولا تم
 *یدیشعا افتخاهدنرافرط رواص ندنلاعا ندرامو رارف

 طض ینیکنسح هلدتفاوم كنيلاها هدکد تفو نایب

 .كنندال وا و یطیض تروصقیکنسح كيلا راشم ۰یدلیا
 « زدقج هنل وا نایب هچهعشب یداشوکح تیفک"

 ( یعباقو رکب راید هدنامز وک اله یب )

<< ۷۳۹) 

 طبض یرکب رایدكنوک اله هرزوا یغنیدنلوا رکذ
 یلغوا هدحرات وا ردیسهنس (۵) هک ران یکیدلیا

 وک اله .یدیشغا نییعت لاو هرکبرابد یازریم توهشب

 یبالو نادحزرا یوشی هلردیک هناعزرا هد (۰۰۳)

 ذاا ءرنادرب :ییدعب رراید و رکبرایدو لقن هنکلیلاو

 < کی رايد لقا » هرز وا یقلوا لصوم یهتسرک هلا

 :یدلیا نیبعت یناروت ںیما هنکلیلاو لردیا هیفست

 هدنکلیلا و رکب زاید ناروت ریما ردق هنخ رات ( ۰۸۳ )



 2۹ باتک یهکیا

 قلارا وا هددسدا یدلیا نما عدسدعم كد وعسلا كلم

 سبحآدیع» دوعسلا الم ا روهظ یعلانف ضعب

 .ردشع | تاف و هدسدجم ۰ یدلدنا

 كد وعسلاتالم یسهسردم هبدوعسنانل و هد رکب رابد

 رخا وا كملاراشم ۰ رد رثا یی مدقم ندنس ولج

 ماظمو موج هنسیلاوح رکبراید رارانات هدنتموکح

 لوتعم یلاها ردق كار «رایدایا باکترا هيظع
 ۱ «یدلوا بارخ ناماخ هو

 (یتوکح هوا وام هدرکبراید)
(KOY 

 بصن هنتموکح رکیزاتد .ندنفرط لماکلا كالا

 (۱۳۹)نیدلامح خابصااتاللا نانل وا ناين افنا یغنیدنل وا

 نوجا كمروتک هلا  ینتموکح رصمو قشمد هدننهنش

 یهاشناروت مظعلا تاللایلغ وا ردا تکرح ندرکب زاید

 "یدلیا نییعت هنتهوکح رکبراید

 رکبراید ردق هن رات (44۷) هاشنا روت ملنعلا كالا

 هنس ودنک . یتنطلاس ارم مد ات وا" فولاد وا

 ناخ وا, کی رادو تیم هر هلکعا لاقتا
 .ىدتا اطعا هدحولا ئاللا



ES ۸۱  

(Yr)۱ دابفک ن د)اءالع یهاشداب موردالب هد  

 نتهمت راب دالب هلیقوس رکسعو لوزن هب هیطالم

 :یدتا طبض یهتخاکو روصنم

 كلا نا رفظلا تام ندهیوا كولم هد (+۲5)

 لباقم هنزرا كردبا طبض یتزرا ندرکبرابد دالب لداعلا

 نزرا «یدرو هندلا ماسح قرص یهبصف یناه

 دحالاتس وربندننامز ومش هاشکلم یرهش (نازف) "
 ۰ یدیآهدندن قاذا كندلا ماسح فورعم هلناونع

 ۱3 رنو دوری یزادیک چرب
 .هطسا و هداوف مانازاو ضرعتهنعرح كلخ ندنفدل وا

 هکعا لالضا یناوسن" تاردحم ماطرب . ندیلاها هلیس

 ندرصم هدهرصواو ماف: هنملع لاها ندنهدالشاب

 كلم ندهیوا كولم نانلو هرزوا كاك ه هیفرمشراید

 *رلیدلبا ماح رسا ییسهلازا لدوعسلا تل لردنک هلماكلا

 هللا طیض یتیرب دمآ هرصاحاب بولک لماکلا كلم

 «یدتا اطعا هندلا مع خاصلا كلم ىلغوا ییتموکح

 «یدل وا ضرفنم یسهبعش هنامس كنهبقنرا تلودو

 (1۲۹) یضازقناو (44۸) یتیاد كنهينامعس ةبعش

 هردهنس رب زووازو یرلئدم هلغا وا هدنسهنس

 هژتاسحا هعطاتمر ندهبرصم عاطفا لمك لا كالم



 WE باتک یجکیا ۱

 رکج هدر ات وا بوغا ما ود هی وا تک
 :یدناتافو هلکعشود یغاشا ندنماطصق هدکدتنک

 خاص ندلارصان یودار هلوچوک كنیدلا بطق
 هع دعم هاب راهن ایم نیدلابطق هلا ندلاروت دمع ند و

 هاا كنکلم ی و نیدلا تطفو و ود تدورب

 یتمایا یسهلوکو نیبعت هنکلیلاو روصنم نصح معفاو

 بفاعتم یتتافو كن دلاتطف ۰یدیاشعا ذاصا .دهعیلو

 .یدلیا طبض یتتموکحرکب راید سایا

 رخ نیا هک ئارالدا
 یییدصقم هد هسا یدلیا ماف هب هعقادم ابا هدفدنلا

 سيح سابا لوص ولا ءدجآب د و خاص ندنکیدمهدنزو"

 ن تانالمرا ج نادلاع مور دالب هاشداب ًارخۇھو

 ندیدقج: ندسح سابا «یدتنا هیلح اوس هلبتع

 هتکلش یمارما كرد هنناب كملا راش هاشداب هرکص

 :ردشا وا لخاد

 فہم: هلن ریس ج داش لئام ههفسلف دو خاص

 نسو نش كن روس رکب اید ۰ ردهد )11۸( یافو .یدا

 . رد راكد وج ماض یر ومشما جار لوي یکیا یکەدلززوا)
 هددمآ دوعسلا " ثلع یلغوا هدننافو دوم ملاص

 ..یدلوا راد



$ 

 .یدتا اطعا هد ندلا رو و ضیا «هادنم رحم

 2 ۰ ردهد )0۸۱( یافوالدمحم ندلارون

 یردارب كندلاداع یلغوا هدکدتا تافو ندلارو

 نکیاراو یتفایل هتراما هدایز ندنالسراارق ندلا بطق

 تمدخ كندلا حالص ناطلس هدننافو كن رد ندلاداع

 ۱ دما ىا دتر صامع لمرات هبرکیبع
 تولیدروط وا هتموکح دنس ن دلا بطة ی ردا رب وج وک

 یدرعسالا اقا ن ماوق یریزو كرد یتموکجروما

 ۰ ىدالشاب 4 هرادا

 سولج كندلا 2 یتافو كرد ندلاداع

 هدنس وزرا ل صح یتموکح هلتمنع هفکنسح هدکدتشیا

 هدر وکم ےراتو ۰یدمهلوا قفوم هدةسدا یدنلو

 .یدلیا الیتسا یتویرخ كردیک
 بطقنکردا تدوع ندلصوم نیدلاحالص ناطلس

 هنسودنک هجروغا هدکدلیا تاقالمو تعنع هاب ندلا

 یس دعا یقیدصتلا یتتموکح هلیطرمش كعا تەجارم

 مانندلا حالص ندنسارماو لق هدمآ هنده ندفیکنیح

 هلهج ول وا ندنکیدایاما ییسعا مادتسا هدنراز و یتاذ

 .یدنل وا تکرح

 دما ردق هنسهنس (۵4۷) نالسرا ارق نداابطق



 1 باک ییا . |

 (هدرکب رادو فک كن همقت را الا

 (یمهبعش درام ندا تعوکح)

 )1۳۹4 - )2٩۸

 )٤۹۸( نالوا یخ رات كنەعقو نانلوا ناب افنا

 لغوا ینتموکح فیکتسح نامت ریما هدنسادتا یس هنس

 یە وکح رینایفس یهدونکنسح هدکدلیا هرج وت دهها را

 یدلیا لکشت

  بوداتافو هدهروک ذم نس نابتس ن مهاربا

 «یدل وا یتیشناح نامتس ن دواد هل ودلا نکر یردارب

 ندلا رخ و تافو هدنسهنس (۵4۰) دواد

 «یدتبا سولج هنر نالسراارق
 یلغوا هنر هلغلوا توف هد (ه>۲) نالسراارف

 ۰ ردشا وا معاق دم نیدلارون

 لصوء ندلا حالص ناطلس هدنحرات (۵۷۸)

 هدرا راو تعنع هناب ندلار و نکردنک هنرزوا

 و رکصذ دو دا ید رهش وا ندنکیدت | تذ وام

 ناطلس و شعا ساقلا"ندنداا حالص ناطلس یتسایا اطعا

 هد لان لا .یدیشمرو زوس هنفحهاب هل وا هیلاراشم "

 ( ۵۷۹ ) ندلاحالص ناطاس هرزوا تبدوا 5



 دف قرار ناطلس :یدتم ت 2و 1 2

 یک دل قالطا ی بق ون یخ ا 2
 ی رظنمو ییمم هیعم ر ات فای E رظتم اط نیا كنت كلف 3

 هداروا هلتهج یکیدم هلکزاو ندنندرام یتوقاب هدر وک
 را تعفاوم یعیدلا _تبودا سالا ندننغم یتساقا

 نسح هلی راض عب كنب زظفاح هملق هرکصتدقدلاق هدند رام
 وداعا هدنرانه رسا دانا و تلا
 ۰یدتا طبص یتیدرامو صف ییییفم شب نداق

 .مدکدتک ن ن وا النسا ییبیصذ هم رکصذ دن و ی وقاب

 یک یشادنرف نانلو هدنناب تو ]وا لو هل در اصا قوارب

 ۲ ۱ 1 ههل ودلا نسم کار ا هر ز> )لتس الا دعز ییدرام

 ندنعاشا هدنما ىلع هن درام هه ند:کیدا لبع

 كنلع یسهداز ردار «یدنشعا نبهت مس سار

 رها ىلع بش ییکحهدیا كرت ه هلودلا سم یتیدرام

 2 تواک هتک رح ندعنکن × هم 2= نارعس ریما 4 زاب هنابتس

 7 دعهار 1 یلغ وا یم ا کتو اانا ینیدزام

 7 یا ندا لیست هد د رام هرکصندن و ۰ یدتا اطعا

 ۰ ردءح هلب زاب هح هد ی هوکح



۳ 

 قسم ودنکهدار وا تعاجر ندرس هدنلوص و د را

 .ریدلیا لتف
 اردک نارعس ربما“ عاقسالادعب ینافو ڭا س وم

 ۰ یدتا طرص یلص وم ش رکج هل ودلا سمو قیکتسح

 ریما قرا# ر ناطاع قوس هدنکگ رات )44(

 کک هل رب هل | ل نرع ندنکل هزعم دار ییزاغابا

 ریما یردارب یزاغلب ا ریما ندنکیدلبا بصذا ییرصف

 هد هلا هقدص هل ودلا فیس یک اح هلحو هناعتسا ندنامتس
 هلع هنسالاوح دادغب نامتسریما رد یقافتا دقع

 یرلفدل وا شا مازتلا نكلشكتريغ قوحصسدج ناطلس

 ربما هرکصندقدل وا لذا ز فالتخا نالوا هحدادغب هدلاح

 نامسربما و هب هلح هل و د)ا ف.س بولاق هدداړوډ یزاغلیا

 هدنس هح | یذ هر وک .دم اس ۰ یدلیا تد وع دون کیتی

 هلال ر یدادعب یزاغلبا ندنهدنل وا دفع هدهاعم هدن رب

 «یدتک هاب وعي
 لصوم تحاص م دم ندزعا طررص قیکنسح نارهتس ریما

 هب راح اب ردنا تودح تم وصح هدن رانا هلا اف ورق

 نا نیس ن ی وفا یهدازردار نانلو هدنناب و مزه 2

 .هعلف ن درام یی وفا اف ورق ندنغیدل وا رسا قت را ریما



 .هدورص یکیدلبا تکرح یضوط هرکبراید نداروا و
 3 نانلو هدهفروا ندنک ۇد ھن درصق السا ی. ورس

 . «یدلیا طبض یبورس لوا اهد هلدقبس نامتس ریما
 ۱ ۰ یدتا رادسا ی هفروا فعلا هر د راب د ناوضرو

 رک هل ودلا ن یک اع رع نا "هرب زح هد(4۹6)

 دیک هل ودلا ںی ۰یدلبا طرص یلص وم 5

 ندنکیدر وح هلرص وم یدزو هرکص ندقد) | ییدیص) عبا

 یرکسع نکل .یدتچ ه هعفادم هلرکسعیناک ر لا یسوم

 ه ها ندن رلکدلیاعابتا هب هلودلا سعم و تلاحم هب ودنک

 شمرکح هل ودلا س هلکعا تد وع هلص وم بوق یوق

 لیخ هرصاح ۰یدلا ههرصاح تح ىلص وم بيقعتلاب

 قداصد هب هدا صم لوب یوم هلتهح یتیدا زوا تو و

 شاک هرکی رابد قلارا وا بول وا کاپ 2 ۰ یدلیا

 ب ده ودنک نیکتسحو دارّسا ندنامس ربمآ نالوا

 تنوامع اتوم ناهس ربما ندنکیدلبا دعو یتکمدا

 یمهرفائاوک هرکصندکدتا تکرحندلص وم ةاقاللا لجال



NNT 

 وف رب جد یقئرا ریئا هدهرص و قوس و ۱

 شا قوس هنرزوا اسم هلودلا فرش هلا رک ع
 سما ندنکیدلبا زارف هرکبراید ندلصوم هلودلا فرشو

 فرش هرکص ندهرصاح یرکیراد بیقعتلاب قترا

 رظن فرص ندننسدرد هلدخا لاوما یلیخ ندهلودلا

 ۱ ۰ یدیشلیا

 ندیفوحس هاشکلع هنرزوا هلداعم وا قترا ربا

 نالوا هدماش بوبقک ناب هدر ندنفیدل وا بهاذ هفوخ
 ندنفرطهلودلا جان هاکشک هاب ندنتهلودلا جات یقومس
 « یدلدیا نيول هم وکح سدق

 درک ندفدلو هدننبوکغا دف ردق 2
 ناهس یرالغ وا یتموکح سادق كردا تافو هداروا

 هدننابعش یسهنس (48۹۰) ۰یدنا لاقتا 4یزاغلیاو

 ادای لدا توا ربا تنوع ره
 هداروا كردیک 4 ( هفروا ۱ اهر نابتس ربا هدک دلیا

 دم ناطلس هلنعع هدادغب یزاهایا ریماو شاوا ممقم

 تل ود ۰ ید .ےفلق نعت هنکل هش دادنب ندنفرطیقوحس

 هلودلا جات هلهج و نغج هلوا لیصت .دثه# هیقوحس

 ناوضر یلغوا هرکص ندقدل وا لوت» هدنرف یرشلن

 هبلح بولا یبربخ یافو كنسابا نکیا هدنفرط تھ



 و وکح هدنندرام و رک راید و فکسح )

 ٠ لود ةبقترا نديا)
 ۱ بر بولوا یە ییا كلود وش

 امرفیح هدنندرام یرکیدو هدرکبرایدو (فیکنسح) افک
 هدنورخ ید تاوذ ضعب ندنعورف رنو ۰ ردشلوا
 . رلیدلیا تعوکح

 ناکر قترا *یفیدلوا بونم كنئلود هیقترا
 تسکا دوخاب كسکا یعسا كنشاباب ۰ ردندنتس ههاط

 یکودا سڪا یسبرغوطو «دناکلخ نا یقیدلوا

 ۰ ردررح هدنح رات كنا دما ویا

 دو ا ملا ما" كندنفأ مالشلادبف لتدرام
 ءاز وام یمأر طقسم كقنرا رمآ ارظن هتاور یهدنس

 یزاغلیان تسکایماباب بول واهر مان نامرهش هدربنلا
 كق وس نالسرا بلاناطلس ةدنلاج لئاوا ۰ رددوادی

 هدا اقترا هلتمدخ هدرلازغ ۰یدا رکسعر هدنسودرا

 > شفا دا کی ره هدیآ

 ءو یقیدنلوا رک ذ هد یدرکلا.نا ورم قید

 ی دج هلودلا رخف یرکبراید قوس «اثکلم ناطلم
 دن رز وا رکپراید هدنحزات (4۷۷) ردا هیحوت هریهج



۳ RE STE O 

 ناطلس ندنکیدلیا ددشت یب هیموع ترفل هدنتحیسا وب
 لارا تدنونع هنتعاطاو لوبق ییفیلکت كندلا حالص

 .رلیدالشاب هک

 یعع بوروک یه دعیح ندلا شا ن دا ءار ربهآ

 هاا تدشت ۵ ربد كن a ره قثرا هد هدا یدک دن ساب

 ناما ه دده رګ ی هنس (٥۷4) هادا یکیدج یه سص

 ناطلس میلسالاب هن دا حالص ناطلس قید رهش رکب راید هلا

 تل ود یرکیرابد لوح و قبس دعو چد هلا راشم

 ی نالسرا ارو نک لر ی ندلا رو ندنک ولم هفت را

 لس سما و «یدتا اطعا هّمن را ی نابتس / دواد

 هربثک یابا ده و هص وص تامرو تاغیطات ینارتعم و

 ۰ یدلیا نوع هلا

 كنسهشاط ناکرت نادالوا رک ذو نالند لان لا

 .ردنرابع ندهنس یکیا ناسەط یراتموکح هدرکی رابد

 كل ود همش را رکب رابد ردو هنط,ص كنهب وا لولم

 یی رهراداتروص كراو هکر دشىملاق ۵ لی كن یس هبعش هیات

 هدا سص لیصف یآهجور یعباقو كنهروک ذم ةبعشو

 . یلاعت هللا اش نا زکجهدنا ناب



 7 سم هربخذ نوحا كعا مار هب هظفاح
 ی

 ۱ باوح ود » زکیدا 4 راع ند کن ی «

 للم E E ماتم و 7 هت دا ءا ربهآ یراب رفع :یدر و

 9د < رواوا تعوم ج ندزکید هلرکشوروم
 ناطلس «یدمرو هداف هدهسیا رلیدنلو هرزحصت و راطخا

 یهرصاح هلیعص و رامن هنفارطا هلرهش نردلا حالص

 هلتهج یتناصر روس «یدنا قییضت یللاهاو ددشت

 «یدبهلوا نک یطیص

 یغجهنلو هدناسحاو تلادع ولرد ره ناطلس

 بودا غیاب 4 یلاها هطساولاب یتکجءهدا نون یهلجو

 تادراو رار هللراتموکح دادتما هدرکب راد كران اکر

 باصتعا یک یمهیصصم قوقح نیدلا ءاہ ریما یتکلم

 یلاها قالکتم ولرد:ره هلتسخ و تريس ءوسو راخدا و
 ًتاذ یسلوا هدقفاب هنفوذ یسودنکبودا كرت هنرزوا

 كنتلادع و لاح نسح كن د)ا ح الص ناطلس و ریکلدیم وع

 یلاها نکیشغا ریضس انعم یل یعویش فرطب فرط
 ۱ عاوا هد مصاحم قره وا تاناساا هنن دلا ءا ریما هس

 ةجرد كنا «یدبا رارو هدا رابتخا یراکادفو تلاسپ
 هدەناغا هحوه ربحد و دا هل.اکترا و یکی ەدە اې



۰۷۲ 

 ۱ شعا اب یدمآ رار 2 ا هد

 یک ای طیص هن

 یلغوا هنر بودنا تافوهد(۵9۱) نیدلادب رص ریما 7

 ید ندلا لاک ریما هد (۵۵۳) و ندلا لاک ریما مساقلاوا

 كعماق ریما هد ( ۵۱۲ )و مساق ریما یلغوا هل-فلوا توف

 ربا یلغوا كناس ریما ہد( ٥۹۸ )و نامد سا یلغوا
 .یدلوا راده ح هدرکب راید ندلاءاپب

 یلئدس هدهرزجو رکډرابد هدن وم راپ ەد( 4)

 هروکذم مایا ندنفیدلوا دنع نوک قرف بوغاب رارومب

 لرارو غي «یدلب هل روک یزو شوک هعفد یکیا هدنفرظ

 هریک سوهب ول وا مد هدا قوح ك يدو ترک

 . ردشلاق ا ك رلان

 فیکنسح پوا ن فسو ندلا حالص ناطا

 هن رز واقافنا ندناررقت هدنرهنایم هما دن دلا روت یکاح

 دع و یتکحمدا اتطعا هندلاروو طض یدمآ ها ده

 یحندن وا كنف ایف رهش _یسهنس (۵۷۸) ۰ یدیشعا

 *یدلیا هرصاح یتیرهش رل بواکەلرکسع نوک

 هدهعفادم ناب نیا ندلاءام ریما یکاح رکبراید

 قلنوتلا نویلم رب هدنررابا كرهش بوسوک ریبدن «وس

 تن واعء هلا هاو هربخذ ه لاها نکیا دوجوم «ربخذ



 ۱ ی ما یوم a موعش هنب رز وا دمآ هیدم

 کا هناعتسا نر کا یک کی کا کی رود

 تی واهم ناهس ن دواد هلودلا رز دو کاح تفیکثتیح

 -اکشیپ رکب راید هدهسدا یدلک یرغوط هرکب راد نوجا

 كردا هعفادمو هلباقم شاط روع و ندلا داع هدنه

 ا كرهث نکل «یدتا تدوع امزبم هلودلا نکر
 - هلوا قفوم هطیض بولوا دتع نامز قوح یسهرص

 لان نیدلاماسح شاطروع و یکنز نیدلاداع ندنراقدم

 زاید دالب لردنک هللا لر ییءهریصاجحت نیزه وا صرع

 رايد تا طیص و هرصاح یس هعاق رواص ندرکب

 كنکولم ندرام یبهعلق رواص هرکص ندخرات

 ۰ یدلاق هدنرادب

 هنر بولوا توف ندلارو ریما هد (6۳۵)

 تعوکح نبذ دن سم مدرک راد ندلاد م ریما یلغعوا

 : .یدلوا

 ندرکب راند دالب یکنز ندلاداع هد (۵۳۸])

 یتیراهعلف نینرفلایذو ناریخو درعسو (یریشب ) هرنط
 ہرا یسهبصف یناه هلترهش دمآ هرکص ندک دا طرص

 یدمآ هدهعفدو بوازوا تفو یلیخ همصاحم .یدلیا

 .یدتا تدوع نب رس وا قف و ءم هطبض



 «یدتا روهظ یندعم ساک هدنراوج ( یسهعلقیغرا )

 رثا ندن روم ردف هتفولوا هدنعفوم روک ذم ندعم

 لامعتسا هلع هلدتبسانم ندعم هرکص ندنا هدلاح ینیدا وا

 کشت هبصق 1 ب ر هداروا ندنیدنل وا ناکساو

 كنغاصس یندعم یتغرا مولا هبصق وش هکردشعا

 ۰ ردنزک سم فرصت
 E RA هیلیعاعما دحام هدن س هنس )ا ۸(

 قافتالاب یسیلاها دمآةندم هنرزوا راقلانف یرلکدرسوک

 مدا زويد كردا موه هن رزوا هروک ذم شن اتنط

 ۰ ریدلبا لتق

 هدن-سیلاوح ماش تیلص لها هدنګرات ( ) ٥۲۰

 هدهددش تازواح هلا لوزا هلح مان رفصلاح رم عقاو

 وک راد كاتا نیکتغط یکاح قشمد ندنرافد-نل و

 3 وا قوس ندنفرط یکاح رکیراید هلکعا دادتسا

 هرم ر أ هب راح اب و تعزع هماش یر کسع ناکر و یلاها

 « رد رشعا هبلغ

 یلعوا هنر ردنا تافو ناسا ریما هرکص ندنو

 ۰ رد وا 5 > هدرکب راد ندلارون ریما

 یکنز ندلا دام یرادنکت > لصوم هد )0۲۸(

 قافتالاب هلا نیدلاماتسح شاطروع یرادم> نیدرام



 3 و فوم ه هظفاح لا نر و شو

 هنتعاطا راد كنزادرا ج ها را ریما ندنغیدم

 .ردشل وا لخاد

 یللصوم نالسرا ج ناطلس هدنګ رات ) ۰۰)

 ریما نوحما رکسع یکیدلبا ببتر هیدصعم كعا طبض

 E نکاح تو رخت لا لاب ی مارا
 رکسع نادن رام وکح 5 هدننساکیا ندنکیدلنا هناعتسا

 طبض یلصوم نالسرا جلف هلب توام بوالپ وط
 .یدتا

 هدنس هنس ٠ 2 ن ۱ کب اید

 یلاها ندنردل 3 فوصوم ی ریس ءوس ےھارا نا

 رهناخ قوح كم هلتهج یرفدلوا یذأتم ندنسهرادا

 نسح كنلغوا ۰یدا رلشءا تره ههراس كلام

 هنب راط و راندا هناخ لمن امدقم یثات ندنسهرادا و ولس

 ۱ ۰ ریدلیا تدوع

 و عطقنم راطما هدنسیلاوح رکیراید هدنګ رات (6۱۰)

 یدل وا دنع لغو طح هنس ترد بول وا

 نینرقلایذهعلق نداق رکیراید هدنخ رات (6۱5)



۳ 
 شا ست و دنباصا ییرعا تعاطا هنا وضر ااف

 نکیا هدنسیلاوح تيه ندقاع “اون ناوضر .یدیا

 ندا ما هیلاری راسو باح بولا :اف و ربح گنساباب

 یرکب رابد هدهرص یکیدلیا لیصح ییتعاطا كن نکا

 دنرپش دعا: هتي كنسا ما نوا كعا الئسا

 لوا ینیرهش حورس ندهریزج دالب نکردسیک اهجوتع
 اهد قا را 7 ناس ریما هدک دارا دارم ران سا لوا

 هداننآ لوا بودا رابطا یکیدلیا طبض یب ورس مدقم

 هب رلینسا مراد یی رهش اهر نالو ه كن راد درام ور

 «یدمهل وا قفوم هنطیض هل رکیرابد هددسا یدلا

 قرایکرب دع ناطلس قودس هک دس (4٦>)

 ناطلس هلیعوق و هب راح هدنرفرط ناب رذا هدنرلارا

 هدکلرب هلا ا د وه ك د ګر ما ندنغددل وا مزه لر

 دملاراشم ناطلس لای نت مهار ا ریماو تعزع ہرکبراید

 ن,نالسرا چ 5 نرو وس نیطالس هد )44¥(

 ها ور ناطلس یییدن لوب ه لی درصوم 22 فا یرگب راد ش هاتف

 عج ینیاما هلتم زع هنسلا وح رب رح هدف د) وا £ یخ

 زابا ربا هب هعقا دم هلا ن ارت فا ج ردنا هرک اذم و

 هدهسدا یدن) وا تما ینلیعت كن هفدرص یک اح هل لا



 ء یا دیه 3 2 ۱ ک ی 7

 ۱ -یدتا نیبعت یلاو هرکیراید :

 ئه تا لسو ت 4 7 e 0 o e ا

 هرکس نالسرا بلان ش بل 9 یحاص ق قشمد ی 3 ۲

 ۱ : ت 13 ۲ ا ا اف Ji هجهارب ۱ ۳ ۱

 E كركبرادو قیرهش نرافابم 426 نع هناا وح

 ۰ ردشعا رایذسا یتتاقحم صعب

 نده ر رج راد .هدنشرا (4۸۷) هبلاراش ناطلس

 طبض د یتیرهش رکبرابد البتسالادمب ییاهرونارح
 «یدلیااطءا هیناکتلا لان معهاربا ندنا ما ہلکا 1

 ۱ ) یموکح لا لا هدرکب رابد ۱

(OREN) 

 3 ,هلودلا حات قوس لاش نب ھارپا هيلا راشم

 E ا (۸۷) هرز وا ییدنل وا رکذ ندنفرط شات

 5 :ردشش وا ن هد E گن راند ۱ 3

Eهدنرلارا شن هلا قراتتیکرب خاتم هد ( ۸  



5۱ 

 هل ودلا رْنش هدام رحم ید هنس )5۷4( و كيش ۱

 مایق دن طرص كرفرافایم هرکصتدقد) وا الا و رکد رابد ۲

 و یا ا یداج هروک ذم ٌهنس كردا

 ۰ رایدلبا ےل هباس ۇرا ےعز یی راهدلد یبیلاها نیق رافارم

 هدهروک ذم هنس ځد رع نا هر زج ندناوره ید دالد

 OEY JI نا ورم ید قرهنلوا طیص نت ط هل ودلار 5

 .ناسنط :یرلتدم_ ؛یدلوا صرف هدر
 داود دام نوت

 نا هریزج هرکصندفدقح ندنلا تعوکح روصنم

 هد(4۸9) ردا افتخا هدنسهناخ كندو ر و رارف هرع

 مدع نکیا انکی هدنعاصش یسودنک .ردشعا تافو
 طوبصم یکیدنا تدشن ندنتسخو لګ لاک یتیعفوم

 « ردح راوت

 (یلاوحا ی كرکب راید)

)۷4< - 4۸۷) 

 یب یغیدلوا مت هایت رهج ندم هلودلارطف
 ۵ لمس هد )4۷4( هلا وح یی زین یدرکلا نا وه

 زا كب یتهوکح رکبراید هدهسیا یدلوا الام هرکب راید

 AE هد هر وک ذم ا هاب بولاق ه درس ه دهع تو و ۱



 ۱ رف یکلاع یهدند ناورصیب هرزوا قلوا
 ٠٠٠ هیدلیا اطعا لعو لبطو اسك | تعلخ هیجوتلاپ

 2 .هدهسرا یدمما كعرو یضوط هرکب راد هلو 4 ق

 _  ندنکیدلب یتفیدلوا یالوقیطبض E یتناتم كنهعلق
 ` كتکلع نعلودلا حانج هبا عساقلاوبا اسؤرلا م .ءز یلغوا
 ۰ یدتا در اد هعلق یییرلغابو یتتاعورنم

 ینکجه بد تعواقم روصنم یحاص رکبراید
 ۳9 اولا فرخ یکاح لصوم ندنیدالک |
 هلا هل ودلا رحف و و یکعا لر هنسودنک یرکیراید

 تیز مد (VY) .ىیدايا تنواعم بلط نوا هلباقم

 هل ودلا نف ید رو هن رزوا هل ودلا رخ هلرکسع هلودلا

 هلیسسادناموف قنرا ربا نکل .یدقسا كعا هبراحم

 فرش كردا هراخجم رکسع یکیدناقوس كهاشکلم
 تاو علق ندفرط رب هلودلارخف هلقمرجاق ییهلودلا

 ۱ یرکبراید تو و یلیخ هلا تاد دد را ندفرط رکید و

 ۰. راتفرکه هعظع هةتا یلاها ندنکیدلپا ماود 4 هرصاحم
 ۱ رسا هدرکبرابد ورد ندنامز لرصن بول وا
 حامزا قوجكت یاس "یلاها كنهئارص) نرومأم

 یرلدیم وع ترفن هدنعح روصنم كنلاها ییالوطندن ربا

 رب هدنمان نسطاوا هلفلوا مضن» ههقباضم وا ید



A 

LE 01 ۳را هل وز نا  

۱۳ E ETTI I 

 یاشار م ؟ یفیدل وا و یەلودلارخف

 هدکلرب ندنیف رافایم هلیس ها عيش ها ودلا رعف هدنند وع

 رب رو ربخ هرصذ ییغیداحا یغوط هدادغب توقح

 هد هسدا یدک رص یز هکر اک ف نوڪا یس درد

 «یدلبا تد وع هته رافامم ندنکیدم هش

 هلودلارصن نی دیعس نانلو هدنتموکح رکیراید

 صا هدد وکح هکی راد هلکعا تاف و هدنک رات )>6(

 .یدتا طبض هلودلارصت نب

 هنس (هلودلارصن نب یصن مساقلا وبا نيدلا ماظن)
 یتدم تولوا تم ا نیشنل نسم هدررکب رابد هدهروک ڭم

 «یدلیا تافو هدنح رات (1۲۳)و دادتما هنس یدنوا

 ییوشناح هد رکبراید هرکص ندن رد (مصن ی روصنم)

 ۱ ۱ ۰ ید) وا

 دا در هدګ رات وا و كنهلودلامصن و رص انام

 (4۷)یربهجن هلودلارضفنانلو هدنترازو كنس هفلخ

 ها واشع ر رو ندنکیدن اله نم ا هل ها رب
 دنناب قردلا سالما هنرززوا یبلط كتو هاشکلم

 رک رار اوا 2 هاش: یدک
 هنمان هکسو هبطخ و كیا ذخا ندند ناورهیب یرکب

4 



 E را درک ی
 نکرولوا لوغشء هلیقوذ ردق هدصک یرابو رونلک ا
 239 ایت ۰ ردشماء توفیب زام حابص تفور ج

 لداصف باعصا ندفرط ره .ندنفیدل وا ال دصعم یهاکراب

 0 :یدبا ررول وا رهظم هناسحا بوک

 ۔راید بول وا ندهلجو جد یتوزراکلا هللادبع وا
 . ردش وا یدتنم:ندنو یواش بهذم هدرکپ

 مص یلغوا نوا تنطاس هدنافو كنهلودلارمصت

 هل ودلا رس رز و :یدل وبع و و یالتحا هدنرلا را دیعس و

 دیلغ هرکص ندر هب زاحم ؛لردبا قافنا هلبا صن ریهج نت
 وکح رکیراید دیع-و نی رافام صنت ندنهدلاق تی

 .یدلوب رارف شبا هرزوا كعا طیض ینتم

 هدنشرات جوایللا زویترد (هلودلارصن نب دیعس)
  ناورم.ییب ۰ردشلوا تموکح نیشن دنسم هدرکب زاید

 (ع۵ع) هج ن هل ودلا رف مرسم هدنرازو كالود

 قیرط لكنرازو هحاروا هر اح اب هلدارد هدایت

 ۱۳۳  نتیکیلتا,قمدردو لیست لا
 لاعرا ندنفرط هل اب عاقلا هفلخ هرزوا كا بلج



 ۷ تک وا ۱ ۱

 رکیراید كب لرغط ناطاس قوس هدنشرات () ۰

 هسصاح اروا كردیک هرعنآ هر زج هدعب و هتسبلا وح

 یت ون هلا لا وما لذت هدقدلا رخ هل ودلاربصت «یدلبا

 ندرع نا هر زح هبلاراشم ناظلس ندنکیدتا لاصسا

 :یدتا البتسا یصومو تع ع هلرظن فرص

 ناورم نا دجا رصن وا هلودلارصن هیلاراشم
 (4۵۳) هدلاح یغیدلوا واج یناسکس نس یدرکلا

 هدنشراف ابد نیدهصک یزو ی رک كالا و2 + ا

 یتیدل واشعا ان هلیما هد هدرهش حراخ بود اتافو

  هبلع هللا هچ ر ۰ ردشغ وا نفد هدنسهربعم طار

 هدننهوکح نامز .ردنس یکیا یللا یت وکح تدم

 شعاتدربا ندششعرش كردا دونشخ هلالادع وع

 نالواهدنتسد ریز هللا راعا یروغ یهدنتمهوکح رادو
 اب ددعا لا ییا وما شاتسا تل
 یر e ثاکولم نالو یرصاعم هن یعردل وا

 زویشب هقشب ندهمدخ و عابتا یهدنسهریاد بویل وا لثان

 هنغم زویجاقر شلا هراند كبیرش و كولم مداخ

 هيف هما هلیلاس را رلیهاهرمصع ۰یدیارا و یبانسح

 تقوره هجابتحا بابرا یتناسحا ناوخ بوردتا عت
 شف ندیم وصح ی راک تفح ۰ یدیشم ردس) و قحا
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 | هب و ىدا كقيا لتق یکسوم زکیدارم زس هک
  یعسومات هد ګا قلخ هد ودا هلیسو یعزق عب نوچا

 . سوکت کیدنجوک هلا ر رګ ود « زکیدا یلماعا لالخا

 تولوا بهاد هفوخ ندرهاط وا برح وا ندنکید

 دارکا یهللادبع یلغوا هشرب و لتق ًامیعست یرهاط وبا
 وش ناعلس ریما ۰یدتا نییعت سار هن رزوا هب ونشډ

 هرهاطیا ن : هللا دربع نوجا هلا زا ا ۇس كن هداح

  هد4تسا یدشلاج هبلح ینبلق هلراهظا تدوم یلیخ

 .هعلق كنف هلادبع ندنکیدنروک موزل هتناقالم كنسیکیا

  دیبع قرهلا رفن جاقر هتنا ناییلس ربا و لور ندنس

 یناعلس ریما هلاددبع هدکدتا تع هلع یغیدلوا كهللا

 یلغوا هلودلارصن هشرزوا هععو وش «یدلیا لسف

 تن شادنرف نییعتلاب_هنسهظفاحم رع نا هرزج یرصن

 ۰.یدتا قذر د تع منا و هل یملا ین یهاعتا

 .دشود-هنلما هدافتسا ندقلقشی راق و ناردب نن شیرف ریما

 هات دارکا نوعا كعا طبض یر نا ةر رج لر
 هاتف لا هاودلارنصت نب رصن یاغتالاب ملا ه ونشیو

 یدلوبعوفو ره راسح یلیخ «دنرارا .ریدایا رادتا
 هرزج بول وا بولغم و حورح شورو هرخالاب هد هسا

 «یدلاق هدند لرصن رع نا



 تک ر ی 3 4 ۳ ۸
3 3 AREA 4 E N E 2۳ 2 ز ۳۷۹۵ £ E CN 

 E بابک یمنکی

 درک دعس وا هل ودلا دع هدنسهد عقلا ید هم وق رم هنس

 ۰یدلدا تاف و هد رعنا هر رج حورو نا نیا ی

 رهام عاش بول وا ندندارز و كن هل ودلا. لالح هيلا راشم

 «یادیا

 نانلو یظفاح رع نا هریزج هدنخ را (4۷)

 دارکا هلا هلودلا رص ن ناییلس ربا برطاوا

 روهظ فالتخا هدنرارا كوم ربا یسر هیت

 دره ضعب هکتسوم ربا هربالاب نال ربا ۰یدلیا

 دارکاو یسهدازم ریشنه كنم ودلا رت دف هلیسالوحا تان ات

 جوز هک و ریما ییزف كرهاط وبا ریما یسر ه نسل

 هلکعا تعفا وم رهاط وا تبلطلادنع ندنکیدشآ ا

 نانمطا نالوالصاح هدابلق كسوم ربا ۰یدلدبا جم ووت

 تاک را ناولس رما هدفدراو هتان لزایلس ربا هن رز وا

 .هرص وا «یدنا سخو صف یکسومربا ویا ر
 نوا ارغ هلرمور "كم لرغط ناطلتم قوس هد

 رصذ لرک بودیشیایهدام و هدک دلک هنسلاوح هرزج

 تعاغتش هدنفح كو ما هناعلس ربا كرك ۰۵ هل ودلا

 شا تافو ثاکسوم ریما نایلس ریما هدهسیا یدزبتوک"

 كودلار هاو تیک وع يدور تینا
 مادام» ل اهلس ربا و 4 هل ودلارصن ندنفیدنف ود هنس وما



 . ناوره ینب 3 رخا هو 11 9

 EE ۰ ردشلوا ضرقنم هل ردغ
 ست . نیعلا اد د ودعم ند ۳ د راید دالب هد )5۴۹ (

 ۳۶ پود روهظ صح ر هدنمان یلفت رفصا دباو 0

 هلا ج صاع قوچ كب هنشابو اوعا یو یوم

 ۸ درک لامانع ولتساک ءیدالڼا ازغ هم ور جاؤ

 مور زارکت ۰یدرو تیوم هنن روما هلع نع ه هد دح

 ٠ هلا ارجا یتفاعضا كنها موجه ردا نيقا هنسيحاوا

 ا رک تاغتفم هکیدلاخوچ ,ردقل وا ممانغ و ایابس
 مور نو 2 كل ء وقف رم نیم ۰ یدزراشاب هلت اص یعاشا 4 ۳

 .ندنفیدشلغا هدهجرد قحهلوا نارکرابرب هرز ا

 ۱ رو اوت اجا هبهلودلارصت نواری ۰
 ارا دما هيا هات و كنم ودنک -

 كعا تکرج هروک ١ هدیسودنک ندنفجهلوا شلوا
 ۱۳ من يلا شا تیلسازغیفک راجا ذرا
 تاعوقو هدقدالشاب هەذخاۋ› یباصعا هلم وقر نضج

 E  هیرارزوا رانا و ینغیدلوا رلمور یبیداب كنهروک ذم
 ظ 1 اوج یی رلک دتا هلام« دىر EA ندنراکدلیا موش

 بوردنوط ی وةر نصح هل ودلا ربصن هد هسا رایدلیا

 2 ۰ یدتا تاکمعا یرلم ور هل سدح ًاديقم



CO Lr IE E MR LE GA 

 تر ۱  باتک یصکیا 2

 هلا مولع یدیشوا رزو ةه وبلا ف
 رکب راید ۰ یدیایلوطد بحاص هد هيم وع تالاکو لئاضف و

 هرشک تتک هرات ورد بو رداب هناحتک رر هدف رافایم و

 صیصضهیناک فاقوا نوا یسیرره هلباعض و هدیفنو
 « هلع هللا هج ر .یدیشعا

 هند تولک افعتسالاب نکیا ناود رظان هدیلح امدقم

 هلبقل ندلادوم هلودلارغف نالوا شا تماقا هددنآ

 دنسم ندنفرط هلودلارصن یلعلا ریهج ن دمع فورعم

 ربدنویآرو مزح ولقع هلودلا رخف ۰یدلدنانیعت هن راز و

 تمدخ رد هناف و كنهل ودلارصن ۰ یدیاندن اعصا بئاص

 . یدلبا ماود هدنرازو

 نوک ر هلودلارخف و هلودلارصن هکرید ناکلخ نا

 هلبا موج یک هنت رذاپ ج ر نک رروط وا هدکلرپ
 تم » 4 هل ودلارمصت هدهرمص یکیدرورکح هريش ضصع)

 ردغهکیدالوا تبقاع تاذرب نالوا معلم هلکناسحا و

 ندنکیدید « ردقحهلوا تيس هنضارقنا كتل ود هلتاها و

 ییشا هرکص ندک دا رکشت زدق تعاسر را

 و تاذ ثاکیدد هسا ین زوسو رک ۱» بوردلاق

 ییزو هدعب ءیدتا تراشا ههلودلار ويد « ردیش

 هداناص و صعب و دوح یدال وا تور وجح هب هل ودلا رعف



 و جی ید يار درول

  ندننامولعم وسا یدنکهروک ذم ةثداح روطاربعا هدهرص

 لئاسر وراعشا هب هل ودلارمصذ فیلحا اعم یتفیدل وا حراخ

 ندننکیدلیالاسرا ید هم یایاده ماطر هلبا هصوصخحم

 1 هعقج رک اسع رها وم تافاصم و مس هدنرانیب

 ۰ ید)دبع

 ناتسربطو ناسارخو ناحبرذا هدنسهنس ( ۲۷ )

 هشرزوا جاج ندیا تعزع هفرش مح نددالب راسو
 دنا ط نانلو هدهناو ناتطبو هدنسلاوج سن را

 موجه بوشلر رلنایتسرخ راس هلیراقاط هنسانس كنه را

 عاونا واع یییرلایشاو لاوا هلا سو لتقف یتقاط ربو
 هن رارز وا ندندناج هلودلارمصن ی اريحا هلاظم

 .یدنل وا قوس رکسع

 ضم ناینسرخ یاسؤر راسو یهر دن مانس

 نوضت یامیاضو در قایشاو ارسا یرقدلا هلنلاخد

 3 «یدلدبا هلاصم ندنراکذلیا

 یزانلا دجا رومش زو هدنحرات ( 4۳۷ )
 ندننافو كند رغم ریزو هبلا راشم ١ یدلیا تاف و هدنش رافایم
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 .E .یدردنوک
<Y )كل تا ا هدزک رات )  leراهور هر  

 یریغ تاتو نا ی اص نارح بودا هب راحت هدهفروا

 ل وا دقعنم هطاصم هد رند هلیطس وت

 وا یسهیارصذ "یلاها هشعرا هدنسهنس ( 4۲۳)

 اعل یییرللام , هلضرمت نیلم حاج ندنا رورم ندیلاوح

 ردق كم نوا یدان هرزج هلودلا رصف ندن رکدلیا

 در یتابوصمو ه رام بودبا قوس هنررزوا هلزکسع
 *یلاها هد ( 4۳6 ) «یدلدا مانتعا لاوما ولتبلک هلا

 سطل ندن رفدنل و هد راعلانق طاق حا دم و5 ره

 نقع رازب هر سیا یمایق دنف وس رک كن هل وداا

 یتیم رکدلبا ناماووفع تلطو هداعا رانش یراکدلدا

 ید رظنقرصا نرالا جنان رەنا و

 ندرلبرع قافتالاب هلرلم وری ريم با ونا هد( ) ٤۲٩
 كنهلودلا مصت هللا هرکسع تیعجرب بام نره ورو
 -رصن ندنراکدلبا یدصت  هغلانف ضع و موه هنکلام

 راز هلا ماي هنن زيه هب رکسع تبعج ر ید هلودلا

 ندن رب ه زاوا ٹاک رح هلو راغم هب ها صم هل رام ور

 تیعج ندنکیدتا هدخا و٠ یتییروطاربعا مور یالوط



 3 es رف و یراق یاس ریل وا لس
 2 یاعت لاا نا ردقح هنا وا لصف هد (بیس یک 3

 ورد ا یک اج لج وم

 ندنکیدش ود قلزبسجازتما هن راني هدلاح یغیدلوا

 . .كنزق شوارق -یدیشتا بلج هلصوم ینیزق شوارق
 ر ' دت هغ و یلاسرا دل راند لب گ 5 نالوا قادص
 ید كنبیصت هکر هب ودنک رع نا هرب زج لباقم

 و ندنغدزاپ ههلودلا مصن ییساطعا هارد یشادنرق

 ِ اس هنعدل وا لصاح ران j نمد راع نالو بع ووو هداب

 هلییترت رکسع هقرف یکیا شوارف هدنرات ( ) ٤۳١
 قوس هنیبیصت هلدتفافر نارد یتیرگید ؛ 4ه ر زج ینسیرپ
 ۱۱۳۵ ا زاهر دماج تقوا تلخ ترا
 ندننکیدلک روف هد هنس هق رف ین لرکتتع و : راد دم هدنا النسا

 . ندشاعصا قالخا مراک هلودلا رمصن ۰رلیدل وا یرفتم

 ۱۳9 سام های رط زانو ىع نار هلدهخ دلا
 ضغ تاذلاب 4 هلودلارصن ردك هتف رافایم روصتلا

 .دحوز هنجوتلابهنارد ییفصت هلودلاصن ۰یدایا زا ۰



eی نو ی  

 ۰ یدتا ی بورد وط نایلس ربا یرتالرا و اک

 ماط مخاط رازع ِنانلو هدن را وح هر لس هنن رز وا ا

 لص وم «ریدالشاب هتراغو بېن هللا مو هور ههت وا

 سص) بو الد وط و هدفدلا رح شوارف تک اش

 هلیدارک اه ونشب و یرکسعیهدنسللا وح هرب زج كن هلودلا

 بصع رازع ۰ یدتا ماہ هلک یرازع قاسفتالاب

 کام دداا یرافدل وا شا كءادر یرلیش یراکدلیا

 ناحرزع ندنرلفدقا رب قد راهه اچ 2َ ءور

 هرکس دک دا لو عوج راد دعو م اود ۳ 9 هلو وح

 هن راف رط ا درنرکح هدرنرکح ی رالح نالک هنن رک وا

 س وب هدنناب لزاهلش ریما یلعوا هل ود)ا رصد :رايدلخا

 باح ندرع نا هرزج یروصتم ندنساس ۇرزغ نانلو

 ندنراکدلب هنن را رحهدهسدا یدنافیطلت و قالطا هلا

 ا لص وء « رلیدتا ماود 4 ییشلیا هن رازوک و

 فا وطنانلو رایس هدربنلا ءار وام یم هشاط زغ وپا

 نع هلتهج یرلقلانف هدلاح یرفدل وا ندک ارتا هضم

 ندرهلا ءاروام لیکنتلاب يرلن و هلرکسع ولتلک هلودلا

 ناد هوز ربت و ناج رذا هرکصندقدلغاط ۰ یدیش# راقج



 ۳ ب و ارت هل رکتسع ناردن هددیدش لاتق نالوبعوفو

 یرکسع كنهلودلا رصن «یدلیا رارف قرهلوا مزېنمو
 یشادنرق ناردب ۰رایدتا مادعا یتیراکدشش وما ود هنییععت

 نالوا هدنرس تبودشبا ییکیدلک هلصوم كشوارف

 تقو هغعالیوط ییسودنک هدرب هنرزوا فالتخا
 ۱ .ردشجاق هلص وم نزرسهسهلو

 قلاتف ولردولرد هدنرفرط ناع:رذا یمهماط رغ
 بہو راسخ لاماپ یربلحیرلکدلک تسار هرکصذدکدتا

 هرع نیا هریزج هدنسهنم (۲۰) «دبا هدا تراغو

 هنزغ تبعج ر هلدتفافر یلغصان و افو ندنراسر بولک

 نا هریزج زرع نا روصنعو موج هن يلا وح رکب راید

 یظفاح هرزج «یدلیا تماقا هدنسیقرش بناح كرع

 یتیرقک هفرط هتشب نداروا هلودلاصن نیا نایلس ریما

 یسپه هرکص ندنرو رم كناتُش مسو هدک دنا بلط ا

 ۱۲ اق اتقارا هرز كمك ةفرغ الغ
 هد هدا یدل و بع وق و هطاصعء هد رند ۰ رلیدتااح و یک وا

 یشان ندنرلوا بارنو یشحو تیاغب كنهروک ذم هشاط
 ندنکیدمهدیاداقحاهن رک هدناما ود ه هطلاصم نایاس ریما

 موق ص سارو بارت تفایض رب هروصنم نانلو یراسبر
 هغ رار لرک و یسودنک رک هدکداک هرع نا هرز



۳۷ 

 لات هن را زو تنقلات 017 نر ردن 3 بوک را

 ۰ یدل وا 3

 ۰ ردفح هاب زاب هد هف ر وا یطیص

 ضر یطمه تونل هتسخ هدف رافایم ینرفذا ىلع 3

 ن ىلع نیم وا ریما یتوا هدک دنا نضج ییهددل وا توع

 نفد هدن رل ام درشم ل مدنفا هدزع هللایطر بلاطییا

 هل نوح یکیدلیا ترحا راد مرع فای تیص و ییراعا

 نفد هدا ر وا توایرد وک هدمشم یوات هرز وا یو

 راشم هد هناا تالاک و لئثاصف هيلا راشم ر ز و ۰ یدلدا

 هللا هچر ۰ یدبادنسدل ام یس هعیف ر راعسا بول وا ناتسلاب

 ۰ هیلع

 نیبیصت .ندنکلاع هلودلا صن هلدتعاج بیعر دلقلا

 هعف د یکیا هل ودلا ص) ۰ یدلا هه ر صا ها تی ید رود

 یدارص) هما زنا تم یکیدلبا قوس هنن رز وا ن ارد

 ؛یرج رفت لس ج وا ییدتا قوس هددژ) اب عود هاکا

 یکهدار وا تودیک هنر صا و یراوس روسج

 مولا 7" رز وا نارد هرکص ننک شارپ رم



 اا را تای تزور هنزژوک
  هدکلر هلسهج وز هلا نفد هدنزراو بالج یا

 سا وخ ۰یدیشعا تءاقاراتتخناهدنراوج ی رق كالع ونا

  تلادع بوروتوک هنناب كنسانا وابب یرصن وبا مساقلاوبا
 هنرزوا یتیعو فیلحت هنکحهدا مازتلا یتیناقح و

  هدعب ؛یتزرا ادنا هرکصندکدتا راضحا د وېش و یضاق

 وب «یدلیا كيلمت ءرصنوا الماک یرکبراید دالب زاس
 ا ( ر تا

 دالب ( ناورم نی دجا یصنوا هلودلا یصن)

 كنهورش رار هلیسعا نالعاقلالقنسا و تلء یهروک ذو

 . یدل وا لتحت یروما

 شم ندنمد نا ًاتاذ هنیا یبیلاها رکیراید

 نژرا بولک هرکبراید هلبا هماع لوبق مصنوبا ندنراقدل وا

 . هفیلخ «یدلیا طیض یرکبراید دالب راسو نیفرافایمو
 هدا هل ودلا صن هنس ودننک ندنفرط للاب رداق یسابع

 «ردشغ وا اطعا

 ىلع نی نتشح مماقلاوا ریزو هدنسهنم ( 4۱6 )

 هفیلح هلکعا تع هنناكشوارف یک اح لصوم ییرغلا

 یرفع رزو ندنفیدزاب هشوارف یییدیع كنیم ردو



 o باتک یحی

 هدیشکت فایض ر ه هل ودلاد ېم هدنس هعلق(هصل )قاتا ندنلاچا
 كنهورش هدفدل وا رضاح هتفایض وش هلودلاد ږغ لردا

 (4۰۱ هنس ف یلوالایداج ه) .یدلوا لوتتم هل ردغ

 لواندزلوا عباش زونه یربخ یتافو كنهلودلا دم

 ندهطروا جد ییراهداز ع نانلو هدراوجوا هورش

 ہھکو ا یسودنک بوراقج رار قا هرزوا قمردلاق

 هعلف «یدلبا ترشابم هنطیص كنهعلف هلتع نع هدف راقایم

 ندنغیدل وا هدنسهدلد نزرا مساقلا وا هحاوخ یسیلوتم

 هنزرا هورش نوحما كمربنک ثولا ندیلوتم یراتخانا

 یراتخانا مساقلا وا هجاوخ هدهسا یدردنوک دصاق رب

 نکرولک هنشرافایم تاذلاب هلاذخا رار بویمر و هدصاق

 هنزرا ندنکیدتشیا ینتیل ونهم كنهلودلا دهع هدلو یراب

 یدتا تدوع

 وا یشدنرف هلکتشود هنغاعوق س هلودلادهم

 ندنغاح وو ا لردنا هع زانم هلړس وک دچا سصن

 دسح هنرزوا كنو ندنکید روک هدان ور امدقم ییغیدلا

 هجاوخ  ؛یدیشعا عفد هندناح درعس یرصنوا لردبا

 .یدلبا بلج یرصن وا مساملا وا



 E CU وتقم كنيلعوبا ریلادبع
 .:یدیشعا ماکت ا قیرق ةافاکم هت.دخ ها طیض
  یموکح هدب ودنا باکترا یدنک یلتف هسا هنمد نا

 هو ثفایص رب هربلادبع ندنکیدم هرد هرلادبع

 ا 2 رکیزاد دل لق یزیلادبع هدفا و
 : ید

 قا رو و ريع یییروس كرکبراید هنمد نا

 ەدهلا هل ودلا دهم ردنا ان رصق ر نوجما یسودنک

 هدف رافام هلودلا دمعو هددعآ یسودنک ندنفیدش و وا

 هدنسهنس (۳۸۰) یمپه كناعوق و وش ۰ رلیدلبا تموکح
 .یدبآ

 هدر یروطاربعا مورو یتاطاس صم هنمد نا

 قفوم هدنروما هلا باده "یطامت و ارادم و ةافاصء دفع

 «ردشعا نایرج هل ولاح ردق هنحرات ( ۰۲ ) قرهلوا
 یتهورش ندرکسع ر اک او ندناعصا هلودلا دع

 كنءدلب ییسبرب ندنناقلعتم هد واو هنتموکح نیفرافایم سفن
 ۰ یدیشعا نيت هنکل ەن <

 ندنکید تسوک ضغب هرم ضع هر نھ هل ود)ا در«

 هد هورش هلا هلودلا دمع ردا سح یو رز و

 نقرافایم هورش «یدزو یتیرارا هلا یعس هفافن



0 

 رو ا اعم 2 رقم یدلم 31 شا

 كالع وا هلا هرکاذمو تاج یاریتعم ییدتدا داةعا

 نانلو هدیلح هګ زوم ىلعوا ۰ راید ر ديل ر ارق س ها زا

 ندنکبدتا کد توینسا یمانلاتس رو با كن هل ودلادعم

 رکب راید ربلاد,ع ۰یدبا كجهدیا فافز بولک هرکب راید
 هلا قدو- شن و دعو یروعج مات هنمد نا ندن_سیلاها

 ءالا باب تفولوا - یلعوا ۰یدتا قوس هاتو كيلع وا

 کر رک و را ندنعوبف ره نالند و یکی - یدوه و

 رد هرز وا اے ماطر هن رزوا قیام ملت

 نکی تكالوف نوحما یءافثود هن زوک مها رد ۰ رلیدتبا راد

 دنمد نا نانلو هدک عن فر وا رار هل يس وط هنزو

 رضاح هدهعقو و ۰یدردلوا بوروا هلر> ییلعوا
 دنهدنا ندنکیدنروک قاقشبراق ر هدنسارا یلاها نانلو

  تبعچ هدفدنا یرغوط هنیمجب هلبا عطف یتشاب كبلعوا
 ۰ یدلغاط

 مو هری راق ام تعاج ناب ن ھا 4 ۶ ام

 هنش رافایم هل ودلا دهم یردارب كيلع وا نكردا طبض و

 یهلودلا ده برجا یتسویف هعلق .یلاها ندنکیدنک

 ۱ كن هل ودلادهع ۰ ريدا تعب هنس ودنک و ۰ رلیدلا 4 ورګا

 ۰ رددیع- وا صد هدنک و روس کا



 تیر و ردق و هلع نع هرلح و دام یشسالو تو ت

 جوا لجوپا هلکفیا تعافتواجر زیرهو

 "٠ لتقف :مدنحت وا دا وذلا وا ا لیعع ی د هدن راقد راو ۱

 3 اینک تی 2 2 ۰ یدلبا

 i ردندناج لردک و رحصع» هک ض وط هاد عو

 ۰یدلاو

 نا:او هدنناب یلع یلغوا هرکصتدفدلزو رهاط وا

 ا نکردبا رارف هدکلرب لرفع نم یربسا ربع ی

 « ید ردتا

 و طض بوراو هرکبر رايد هیلعلادعب ىلعوا .

 نی رافایم هدهرص یکیدتا س ی یهرادا نسح و 9

 هلا لاها و ليم: هنایصع راکفا رعصوا ىدلبلا ج

 هآرکسع یلع وا ندنکید یم وک تفلاخحم هبیلع وا قافتالاب

 جراح یلاها هلتبمانم قوا دیع مو لردیک هنیفرافایم

  یرفصوا و ۰یدریک هدیق رافایم نکیا هدالصم عقاو هدهدلن

 ۳ 3 یهدناب ید ردنا یاسا ندنجر ا زبوس توردنوط

 | ءرایدالشابھغع وسییلاها یهدرهش جراخ لاحردرکسع
 عنع ندلوخد هره نورد ی یلاهاو لس ییراوفروس

  نیفرافایم یلع وا «یدتک هف رط رب ید ر ره ندن رکدسا

 .دمآ نکردیا تدوع هرکی راید هرکص ندک. دروت یتیراشیا



۳۱ 

 ناو مه ید هدنک را )۳۸ 2 روک ٍذم هما وا 0 ۳

 «یدتنا ذاا تموکح رم ییرهث دمآ لیکشالاب ینلود
 نمرات هللا طبض یینکلع كداب (نسخا -یلعوبا زنی 3

 طعررص ینتاقملم و ر راد هللادبع وا و و و 1

 لماع هنن روما ؛ ردق هتفو لوا هسا یلعوا ۰ رای دلیا

 هرز وا 93 كومالادبعوا و رهاط وا * یدیشر و ماظتا

 راظتا هن رار وهظ و هرم یتیرکسع هدک دتشیا ییرفدل وا

 هک راک د شاب هن را وح + رص, هللادبع وا و رهاط وا بودا

 : ردا رام رات بوزو یزایادجاو 4 راحت هر لب یلعوا

 تیاعرو تم رج و دزوو ه رکص ندکدتا رسا یھالادب ءوا

 راد فود ماه و تر رسوم
 ترح رازکد رهاظ وا هدفدرا و دات دل رهاط وا یردار

 كورم تورو یی : رد وا هدکمرب و ماظن ۵َ کی نوڪګا

 هنسسادنرف راحات ندنغیدم لوا قفوم هدة سا ئدشلاح

 . ردنا هراس ردنک هنرزوا یلعوا هن هلبا عابتا

 هزلا دیع و اهن فداصتلاب و مزې وب ولعه رایاد جس هد هعفد وب

 دا دبع وا و * یدا سبح بوم رر ویلاص یهالادبع واقرا

 عافشدسا هلتعج ا رم ه یولعلا هللاب نا کل مص ناطلتام



 ِ ونک هیدن و تو 25 اس فکر

 a رود تا دک دیا نم ردڈکد یتاورح

 2 رم دز وا ناوبح ی و وا یمهداز هر هلهلرف

 ۳ e EN دیدن زا «هدیسا ..یدتسا ترتوک هد

 . رکسع بولیغارب هداروا داب ندنعیدمهلو تفو هلبتهج

 ۱ .نددن بجا هد Kak ییددنل و ات لح

 2 8 ۰ یدروت وک ههللادبع وا توسک ییشاب هلعاط ی ۱

 ۲۱۳ تم هدنک وا هرامالارادو بلجت هلضوم یمهبج 4
 تی زانج كمدآرب میه هو » لصوم "یلاها ندنغیدنل وا

 هلنیموعوید 3 رداکدش دا ربشقاب تيب ایا تراعح وش هدس

 1 اززعم توردنا ند در زلرص یهزانح a5a مر و مایق 2 : 7

 ا .رلیدتیا نیفدت قرهلف یتیزاغو نیفکتو لسغا
 2 ۱ ` یسودنک ۰ یدا هدفیکن_بح ی هلباع كندرکلاداپ ۱

 ركع یلعوا یسهدازءریشم* هرکص ندقدل وا لوتق
 ۱ یاد نوجا همه« ناصر لردك هفکنیبح هلع

 1 ۰ یدردنوک ربخ هتسهحوز لدا راد هننکیدلک ندنفرط

 لذا يل-عوا هدفدلا دن ورد هعلو ییعوا هرو و ۱

  هلیسودنک ییهموق رم رابخ الاب ی :افو تیفک و ییتاعوفو

 ١ كلغ قیکسحو حورت هقفاولاب هلکعا عامطا هجاودزا

 E رال یکە دن دب یدرکلادابو هرکب راید هدنقو زآو ۰یدلبا

OO یاد 



  e 4 1 eباثک یصنیا ۹

 ققوم ەن رعفد رانا هداشاوخ ند کک كلا

 یدتکهدادغب ندلص وم رار هل رالی د یکهدنناب توسهلوا ۰

  ) ۳۸۰ ( 4.دیع وا و رهاط وا ىدركلا داب هدنگ رات

 هوا دارک او ندکد ءرووآ یل لس و اا

 «ید رو ی وط هلص وم هلراععسا ردع ا ند

 بوالشاب هه راخ هلا لصوم فارشا نکیا هدهار یاثنا

 لوز هنسیفرش بناح تالصوم كردیک و زارا رتلقسا

 درسول ما هب هعقا دم هلل دیع وا و رهاط وا ۰ یدسا

 هدهچ رد جهدا تم واقع هداب یر هعفا دم هوډ هد هسدا

 وا تولا ا تال ص وم رهاط وا ید لکد

 رړڅ داوذلا وا ی ریما ليقع یب نوا هناعتسا 21 دنع

 داوذلا وا ۰یدلیا تذ واعم بالطو تع عدنا كبيس ن

 رخ مپ ردد صن ورع نا
 لود یفاکت ندنکیذلیا ید هنکنلفو لر

 هلرکسع یکیدتا مج ندلیفع یبب داونلاوا .رلیدلیا

 بودا تکرح یغوط هلصوعو تدافر ههالادبع وبا
 اهن دلا ادا یراتلیا رو یه

 یهداص وهو ندکوا رد و داب« یدالدابهکم ر و ج وا رکسع

 لکشم شبا هسا رارر وح یسودنک ند هقرا رکسغ

 نوجا كا نصح بولیکج هلبج هظحاللاب یتغج هلوا



 ۱ : 7 قدر Il ندنغیدنل وا نیعت ی

 "هریزج هک - ندبع روط لبج كرهشود هنعمل ۳

 1 ۳ نا داب - ردیغاط تایدم نالوا دتم ردق هرع نر

 | هروگ دم لبج هلرکسعو ۰یدنلوا ڈالا تکرح زکر
 2 کس یکدتسا ندهلودلا فرش كنهداشا وخ ۰یدرا و

 عمت ندنسهلبق ليقع ىب ندنکیدلیا رخأت لاوماو
 ۱ یلدا :یدرسرکماق هم یتازواخت كدا هارد

  هلتساقا ۳ عاما هدا رڪ لیعع ید و هک رادن هدنص وء : 3 1

 ج 2 هبا رع هلا نیسح هللادبع وا یاد رف بو٤ا یعاشا

 ۳ 1 ؛ید) وا لوتعم نیس و مز کتو یکیدلبا قوس

 . یربخ یافو كنهلودلا فرش هدنخ ران (۳۷۹ )

 5 : 4 رح هلرکسع یغددالد وط هدروک ذم لیحداب ندنکیدلک

 نوعا ثعا ه راع هلا داب هداشاوخ ۰ یدنلرضاح

 ود رام : یناجا لور یناشا ندغاط لدا

 1 هلهج و یعح هنل وا ناب هدر یتوکح ن اد ج ید نکیا ۱

  هللادبع واو ےھارا رهاط وا یربلغوا كنهلودلامصان



 N ۳ یاب ی 2

 دم

© 

 باتک ۳

 ترق تحاطادعس نا او ر a هع نتا 2

 ۰ یدحاق هنو رط باح نداروا داب ند د دا

 ییکجهدبا ك نر ی a رد, زاید هل ودلا ماصعع

 هب هل ودل ادعس یزاد دیکخلح یلسدردلداب E ارهلادع و

 هد هسدا یدر راھح رک هن رز وا داب هل ودلادعس بوزاب

 ا ندنر کد مه دنا ا < هک ن ریک هب هب راح هليا داب

 تم و اعم هل رکسع هدا هل ود) ETE . یدایا تدوع هیلح

 هلروصت یکردل وا ینآ هلبا هلرح هدفدالک | ینکج هیءهدیا

 داب ہے 2 قو دیهک یاد ر یکیدایا نہہعت هشیاو

 هدهسا یدنا ج ر هلنظ یثاب كداب بوریک ك

 داب ندنعیدنف ود هنغایا بو. اک یشاو هنشاب داب ج

 یمهراب ج کید كداب ۰ يدتا رارف یادف هدفدفای

 ی ههندم ول وا بولاغاص هدتف و 5 نکل ۰یدا هل اکرم

 ۰ یدرانروف

 بوت الپوط رکسع قوچ كب هنشاب كداب هدهرصو "
 هاب دصعم نود TE هز وک یععوق وش راق هراز

 ر کج ەدا ھه راح هن هدلاح یکیدارتس وک تقفا وع

 كاتم و رکب رابد داک ءا هام تاط و راعشا هرابز

 هدنرد هرز وا قلاق هدندب كداب هج فیکنسح و یه



 مکتلودا راصنا ةيونشبلا

  برلاو مج TT بیت
 ۱ هتعیس و شرج زاب داب راصتا

 2 بطعل بدلا ل اص ولارهأظب
TT E EL 

 برکللنوءالج عورلاف نڪو

  ندنفیدلوا كلام ه هیظم توو و تکو د هدلص وم داب

 وج بایسا هلیدصعم یس لازا لرد نانلوب هددأدغب 2

 ۳ ںی پهاذ هف وخ هدکدتشیا هل ودلا !ماصعع. عید اش اب 6

 نادناموق لوي لاو ثیثن ه هبرکسع ةیوق ریبادت بول وا
 ب دو داب او .هب وک ریش ب الز

 8 بقع اک دبا فوت ا

 نادي 9 می ek ورک هن و نوا



 ندنفیدل وبعوق و یتاف و هدنخح رات (۳۷۲ ) كن ام

 یرکی راد هدعب ییفرافایم ادنا بوقح هنادیم هدهرص وا

 ۰ یدربتک هلا

 دعس وا هدکدنشیا ینو هلودلا ماصعع دادغب ریما

 ردا بینر ودرا رب هلیسادناموق ربشدرا ن مار

 مارو هبلغ ه راخلاب داب هد هسا یدردنوک هنرز وا داب
 ۰یدرب ویدا مادعا بو وط فاش ندن رکسع هلا

 ۰ یدرترا اهدناق ر یتتوف و ترهش هن رزوا كنون

 ك هلودلا ماصعص هدفدل وا لصا و هدادغب ربخ و

 دم نا دعس مماسقلا وا اردا ببتر ودرا رز كوم

 یروک ذمیودرا داب .یدتا قوس هلږسادناموف بجا ا

 لابقتس الاب هدعق وم مان ايالجابعقاو هدنرزوا هنیسحرواخ

 ییغوح Ks که ورق رب هرم بودا زامرات

 رارف یضوط هلص وم هرکصندقدل زود دعس «یدردآ وا

 یدلیاهرصاح یلصومهلا تیقعت بویقار ید هفرا دانو

 ندنس الاسا ییلاوحواكمو یب هسیاییلاها لص وم

 هداب یلاها ٌةماع ندنزبفدل وا شمش ندنااظء كرلیلید ورب

 . رایدتا ماف هتملع ؛لدعس و تفافر

 السا هدیلص وم دا و رررف هدادغب هج زکلات دس



 دل و TSE ضد ا ۳ نده دیچ

 9 ی سا لعوا نەدا دا یوم

 ۱۳ ج )دره ییا عرار یدک +

 | «ردكتسود یعماكنحاباپ و عاج وبا یمهبنک كداب

 تفوره بول وا نابوج رب فصتم هلت واڪ هدنلاح لثاوا

 | «یدیا ردا ماعطا قالك تسارو ماغا ذ

 : هدف د)اغ وح یکل هملغ * یدن الب وط اف ر قوح كب هنشاب

 ات نا رک هنره هنلا ۰ یدالشاب هکعا قیرط عطق

 ۲ ناو *یدوب یتبعج هعدنک :ندنکیدلیا مارک | اکو

 ان وومآ رها طیط نسهداب شیجرا مولاي هنسیلاوح

 هلفل وا هشهدم تمظح ر هدنتفلخ كداب «یدر و تیوقت

 ۱ :یدا روک تشهد هروک ییلکش

 SS هننامدایهدنس الیقسا یلص وم كن هلو دلا دنعع

 . هدنهلع ندنشیفاب كنهلودلادضع هدقدراو هن روح

 53 واو دابا ردح هرمشط بودا سح هرطاخ ضعب

 6 ۲ لودلادضع هرکض ندکدتا جورخ ندنسلح داب یدشا
 رخ یتفیدل وا شا رارف هدفدردنارا نوعا ضف

 نکا ارارفداب «یدعا مازتلا یتتسدرد و باط ۰ رایدرب و

 هکروب یتیراکفا هلنعنع هنسیلاوح را هرکص

 ید هن ادم ردو هد رک هلا یاسا كج هدا تناك



 ناما دنرزوا تاج شا نر زا رک

 هرزوا كعا رابتخا تروص رب ندحشص و برح هروک
 نانلو هدنناب هدهسیا یدتما كعا تدوع هم ور دالب

 ىلع وا «رلیدروک بسانم یتیراظتنا هلاح هم یرلمدا
 ندنکیدلیا باط تاقالم ندبه وردر و هرکص ندقدلا سا

 یلعوا و ینودنک هدکدتا د تع ن. هننایو تباحا درو

 «یدلردنوک هدادغب ندا روا و هلص وم ًادبقم یشادنرف و

 شع زویح وا بوااق سوبح هددادعب هنس قلا یللاوژ

 قالطا یدر و هلا تاد ھعت صوءب هل ودلا ماصعک هدنک رات

 «یدتا لاس را هد د وم تب وص از زعم و

 فم یکلیلاو ك یلعوا یسیلا و رکی راد

 دتع ردق هنسهنس (۳۷۲ ) نالوا یتافو ےرات كنەلودلا

 ا ر برابد یدرکلادا هدګ رات وا بول وا

 یهداز هریشمش هل وا لوتقم هدنح رات ( ۳۸۰ ) دابو

 یتبو طبض یرکبراید یدرکلا ناورم نن نسخا یلعوا
 : ردا لیکعت یلود ناو

 ( یتموکح یدرکلا نا ورم یب هدرکب راید )

) 1۷۹ - ۳۸۰ ( 

 ها رک | تابا نر و دا PE توی كل ود وس



 e رز یم 4 رهص تبارق : لات 7 ۱
 اما هیمور رکاسع و یلغوا كناذر ندنرکا مور

 او توئرخ هدرلخرات وا یدا یسزرب نیر
 توشخ دن زا را لوط رها مور ید یر
 ۱ . سیدرو  لعواكو 1 ندبروطازیعا فرط ندنکندشود

 ۵  یلیخهدنرلدب و شفلوا قوس رکسع هنرزوا هلسادناموق

 . قلتوا ریبظ "هوقرب هنس ودنکدرو بول وبعوف و رهبراحم
 (۰)۳۹۵ یدیشتا ادب 4 رهص تبسانمر , هللغت وا هرز وا

 1 3 هلیعابا ضعب ندنفندل وا EE مور هدن : رات

 9 ارو لوزن هنج راخ كَ رافا يم ب واک ًاهجوشم 1 رکب راید

 0 هدرو ادتا هل ودلادصع :یدلبا هافتسا نده ودلادصع

 كنو رؤطاريعا هد هدا یدر و ز وس هنکحهدنا تن واعع

 ۰ 5 ا تحدردیدرو بوت اش اب 4ب ه راع هلا هل ود) ادنعع نوجا

 یسهیظعا تنم كنه ودلادصع تست هدلاح یکیدلیا -

 روطارپ عا هل ودلاد ضع ندنغيد زات ییکح هل ور ۱

 كن رلمدا هلا: درو را وم هدرو یسهدعاسم

EEگیرد 1 کو لارا هلص وم اوتو  

 3 تفح گز دن ی `: یدو و ضا لعوب یسلا و
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۳۱ 

 ( یعباقو رکبرابد ردق هنلکشت كنتءوکح )

 )۳۸۰ - ) ۲۸٦

 ا یر راک هدم ) ۳۲۸۹ ۱ دنتعلا هةل ٠

 . یتا نیبعت ىلا و هرکبرابد ییبع قتکلا یلغ وا هدکدتا

 تیالو ندنکیدشا تافو هفیلخ دضتعم هد ( ۲۸۹ )

 دیلاراشم یلغوا نانلو یسیلاو رکبرابد هلتهج یدمع

 کیا دو هربزح دالب هدقدل وا تفالخ نیش دنسم قتکلا

 :یدلاق هدد كنادج ن هلادبع احا وا

 بناج هعیر رایدو رکیراید و لصوم هد (۲۹۳) -
 قرهنلوا هیجوت هنادج ن هللادبع اه#اوا ندتفالخ

 هد راد كنادج یی ردق _ هنسهنس ( ۳۰۸ ) رکب رابد

 ثحم یسهیخراتعیاقو كنتءوکح نادج ینب ۰ ردشلاق

 . یلاعت هللااشنا ردقح هنا وا لیصفت هدنص وص

 نادج یب هدنخ ران( ۳۸۷ ) هل ودلادضع ندو ین

 یلصوم بودا موه هنرزوا كيلعتوا ندنرا رادیکح

 هد راف رط رکب رابد و نی رافابم تلغت وا هدک دليا رلیتسا

 هنتسدرد و بیعت ندنناح هلودلادصع ندنکیدنا رارف

 )۳1۸( یرکب راد هدعد و یییقرافاىءاف ولا وا نالوا روا



 ا تاتا نارا مزين نوره

 را توزوا یرکسع یهدنسهنیم كټمدابع ی دم ھا
 ۱۱ ۱ و کی داع ندع - ریدلبا "وام
 < یدشارارف هرکب اید هلی هیقب كننرکسعهرکص ندکدرب و
 نوو هدن رني كردبا مایق هتنمدرد یدیع نیدجنا

:0 

  هلقلوا ريدا یدودنکو مزهنع یرکسع كد هده راح

 ید وا لتف هل رها كنهفیلخ دضتعم لاسرالاب هدادغب

 . لغو ا لرد تافو یمیعندجا هدنخ رات ( ۷۸۵ )
  هروک ذم ةن هفلخ دطتعم -یدلوا یتیشناح دمر

 هلکعا موعه هنرزوا رکیراید هلرکسع ةد قد

  هفیاخ ومایق ه هعفادم بوایق یت روق هعلق دچا ن دم

۴ A 

 ٠ هه رصاحمردق هنرخالا میر ( ۲۸۰ ) هلیعض و رةنج
 تو معاست هب هفیلخ راک هلا ناما دع ندنکیدلنا ما ود

 ۰ یدتنا تیرو مده ی یدروح اد هوا ۰ یدایا

 رخ ه هوا یکحهدا رارف لدجا ن دع قلارا و

  «رتدنلوافرقوت هلا ضیف یعهلاعو یمودنک هدکدل یو

 e. e a رکد رابد انس هم دین وکح توت ۲

 .ردهنس زوتوآ یرلالرتما



 رکی زاید هددبدا یدلیا هرم دما هندمو بقع ردق
 1 طب ۴

 تدوع هل ص وج ندنکیدبهنا طب رو یک

 ۰ یدتا

 دجا یلغوا ردنا تاف و ما نن یهدع هد(۲-۵) ۷

 د یلغوا هنرب بوا وا توف هدنګ ران (۲۷۹) قجادنک"

 نو ره یسهفاط ح راوح و NEE نيړعڏ لاو هلص وم

 تفلاع بوالیوط هنشاب كنسبر هدا یراشلا

 اا نداسدع ی دج.ا ف ۳ ی رع E راک

 اس ن نوره چا ی س لہو 2 د دچا ام

 لص وم نکل ۰ یدلاق هدب اس ین ةباغ

 ح ورحا ی ندې یسیلاو ھت لح ندتف رلح فرط

 «یدنا وا نیمت الاول

 دحا نس هعلق ندرام یو ندجا هدهروک دو #9

 هزوجوا ندنسهلس ریهز یب هدنسهنس ( ۲۸۰ )

 لردبا موجه هنرزوا نوره راځ مان هدایع ن دم



 ا

 So نالعیز نر ا ک نا بوجاق

 ۲۳۱ ورارف هرکی راد ندی بوانآ ید
 یا نا هلرکسعقافتالاب نا هرارزن یموم نانلو

 تذوع هلصوم قحادن ڪڪ نا و ماسقف هنملع

 ةر زتو لص وم ندنفرط هغیلخ دقعم هدهرصوش ۰یدلیا

 ِ ندنفیدنل وا هج وت هقجادنک نایت راماناتسدرک و رکد راد و

 هلتمجارم همجادنکنا هرارژن یموعو حسان ا

 امدتسا یشدصت هن رامان ودنک كن راتموکحرالګ یکه دن راد

 یی رلکحهدا اطعانوتلاكم َوکیا هدنل وف كن رال وهو

 كنو ۰یدمیسوک لوبق یور قجادنکنا ٥ ریدتا اپنا

 هلاصص-| یتیرءارم هلبا ه رج وق یسوم ویسذع هن رزوا

 . رکاسع هرزوا كعا برح هلا قجادنک نا لرد قافتا

 ءاوخان و راپان قجادنک نیا «رلیدكبا عجب هریک
 نیسیع یتتهوکح رکبرادد هلتتفاوم هنح ورت كنت رال وسم

 قیدصت هنمان هرارزن یسوع یتتموکح ناتسدرک و جا

 یبدلیا
 ن نادجو زعلا واو حلا نب یسیع هد( ۲۳۷ )

 ندهریاس لئابف هلبراهلسق رکب بو بلغت یب نودج
 قجادنکنا هدنسیلا وح نیریصن هلرکسع نانالپ وطا هنت رلشاب

 رک تورو شبه یک نا دا تروا
- RE دج 



۱۷ 

 ۱ هدار وا « یدلیا تع نع 4 هتم ماندا ندر زج دالب

 شدلوا فداه ددا ,تازیعتزاح را

 ندلاھا I هلص وم هرکص ندکدتا لتو یلغوا

 و راق گم ودنکر یلاها ۰ ىدا لا وما هح ولبخ

 هرو وم عا اب د واد "7 ىلع نانل و عفادء و تطاخح

 هدنناب د واد نا هدک دلیا هح و هل یدل وا كنا ۰ یدنا ۱

 قحصعا بوک یهلجد راز هلا نودج نب نادج نانل و

 تک ندرف تك. شپ نوا هردص ندک دا قافنا نوا

 رکس۶نالوا هدنناب كفجا دنک نا ۰ ریدما بیت رت ودرآ و

 هلن رب ن رط :دک دان دعو وء مات نوت لت هللا روبع

 ۱ نا ؛ ید) دا تاب ر هب رج ی وهص ند راکدلک و راق

 یسودنک داق نانلو هدنشیطا ةد كف بوا

 نا یتستا بیقعآ هدک د روک یمازمنا ویکج هرس وک مازهنا
 هدقدنالشاب, هه راع .یدلیا رابخا ایفخ هتحادزک

 اف اھم یوم رہن وک قانعزو یدحا 2 دوم لی وبا نا

 هلا نودج ی نادچب ۶ ریدلزو هد راذا-ط نا وا

 ىیضغوط هیت بوا ناو هر وناص+بپ دواد ن يلع

۲ 



 ماشولع ییاسیع دفرلخ رتعندنکیدعا تعفا وم یدع

 ٠ هترزوا یسع هل ر .FI هج ودل اب هروحاما شال و

 ول ودرا وب ر ووجام) *نیدنا.اطعا يبا يب
 یلغوا دز رکسع ك :یم کیا یسع هدک دنک ی وط :هماش

 ىلع واو م زم یه ود را كنامسيع 4 راجا دنع رایداک وش راق

 .یدلءا:طٍبض روحاما یماش ندنعیدل وا لوتع روصنم

 ۰( ۲۵ ) یدرب ویدبا طبض یرکبزاید ابقاعتمو
 كناسیع یتاتحمو رکبراید ردق هنخرات ( ۲۹۲)

 لصوء ندتفرلح بناح هد زات وا بولاق هد لغت دی

 هح و ههجادنک ۹ یصسایرلن ال و رام کو هر رج و

 (نازرغ ) نزرا رکو كناسیع رک یصما ندنغیدنل وا
 نت یسوع زعلاوا یراح نالوا .شمهسع ییرهش

 هک رد هل وشییفیک ۰یدلیا قیدصعت ینیرلتءوکح كنءهرارز
 ۵ رالوس هدنامز هفلخ دج قجادنک نقصسا

 هلا »وه ندچا دی یکیدلیا تفافر تف وره هدرا

 ۱ فالتخا هن را یب ال وط ندهدام ر نکیا هد: دلا وح هرزج

 باڪس الاب ی رکسع هلا را نددجا قصسا ندنکیدش ود



 ۱۰ 0 ۱ زا 3

 ( یتموکح شا لآ هدرکبراید ) 9

( ۲۵۰ - ۲۸۵ ) 

 كنرعه هاتم تم وکح نالوا ةا ناونع و

 یسوم ۰ ردشعالکشت هدرکبرابد هدنسهنم یک (۲۹۹)

 ساسج یسن *هلسلس بولوا لیلس ن شا ن یبیع

 ییع یئیرهش «رولوا یه هنابیش ن لهذ نب هرم نب
 ۰ ردنابملا 3 ی

 هدنشام ز نو وط 5 دجا ند رے » ماکح ئیدی

 هلهر نکیا مرسم داکل رک سنع هدن راف رط ندراو نبط ساف

 سالا وح نیطسلف ابقاعت-:یدیشف وا نقم هنتموکح
 نرسوکزو هجدادغب هدنح رات یللازویکیا ۰ یدتا البتسا

 هدافتس الاب ندنلئا وغ و فعص كتف الخ م اقم هدنناداسفلارتا

 ییعجا مه نالوعع وف و ردنا رلءدسا هدرنناتحله و ماش

 هج و ی ییالو ماش ندتف رخ فرط هن رزوا

 ۰ یدلدبآ

 .هنزخ دادغب ندرصم كردم نا هدنګ رات (۲۵۲)

 ماش یراند كی یللا زو یغیدلوا هدکمروت وک هنس

 یکیدلیا طیص و دا یسع نکرروتوک هدا دز هژرش رط

 هماش مدالنا نیسح ندهفیلخ فرط هلکلر و رخ هدادغب

 هد هسدا شما وا صا هبا تییع یدر ناب وص#م لرهل ردنوک



 .  هلفلوا شەن ۲ كنجر ما ۳ حلا نم

 .E ر ثح یتاعوقو یهرکص ندنا لرکبراید

 دسر ۰ ردقج هنلوا ناب هرزوا
 لصوم د ودعم با ن رپلا نيام "هر زج

 ردق هشیارخاوا هبوما تلود ندصف تیادب یسیلاوح
 هریزج ًایرثکا قرنلوا هرادا هدهلقتبسم تروص ًاضمب

 ذاحتا هلقتسم تیالو یرهرکص ۰ یدیا طوبرم هنتبالو

 ی "یا _ربا و قحدنل وا جرد هزعاتک هرز وا قل وا

 ۰ یلاعت دیر !اسنا ردعح هل زاب ه دژح* وا جد

 ثحبم یجنچوا

 ( یطع و نورف لرکب راید ندهربزح دالب (

 (ردهدینای یمهیخرات عیاقو)
 .هنس (۱۷ ) نالوا نھ رات كنسيلاوح رکبراید

 هرزج یم.هرادا تروص رد هنگ رات (۲۵> ۱ نده

 ثح* ال یک او یس هص الخ هغ وا علا هن الو

 ینه اقو کءرکص ندنا هده و ۰یدنلوا ناب هدّهاس

 .زکجهدا لیصفت



eریل ا ۳  

 هنکلبلاو ییالو مصاوع و ن رف ےساق هد(۱۹۳) ۰

 هي و هم زاح ی هع زح یا و 9 تو وا رو٥ ۳

 ۰ یدال وا

 ندا نایصع هدهفر نيد سخا ی رهاط هد ( ) ۱٩۹۸

 بول وا یا و وا نجس و دا 3S لزاس ی م

 یعیداوا شلدا نیل داعم 3 یک 4 هر زج هد(۲۰۵)

 یلپعوا ھا رب ندننکیذتا تاق و هد ( ۳ )۰٩ یک و

 .يدلوا تطل یلاو رهاتط ی للادبع ًارخوم و دچا

 روغت و هر نوت یسابع ىلع وا هول نومام هد( ۲۱۳) و

 ۰یدنا تصذ هنکلیلا و یرت ال و

(rw)یکدشود هنسا دوس ح ورح تا هد  

 هلا سبح و بالج یابع مصتعلا هل هللا ی رخ

 ردا هيج وب دوغ ندارما یس ەظفاح الو هر زج

 هوا هد(۲۳۵) و شغ وا بصذ درس گ درج هد(۲۳۱)

 هدي ال و هر رج هدکل ر ها تابال و صعب) ندنناح لک و تا

 ردا كیا حاطقا هرصتنم ىلغوا

 وا هرب ر> یی. رالا یک 8 ىلع هد )°(

 یلا و ههریزج دز نب دلاخ هد ( ۲٤۸ ) و شف نییعت
 ۰ ردش) وا

 ندنسهرباد الو هرب رج تف ورهیسبلا وح رکب رابد



 2 3 را e ی Ti i روصخ»

 ۱ اار تو هده رب زج روغ هد(۱۷۱)

 وا هنبال و هرب زج تونل وا داتا a ص وصح تبالورب

 ییکلیلاو كنه ریرهوا ۰ ید) وا لاو خرف ندج هر ره

 تفالح نعیععک ندیآ روهظ هدنسلا وح هو رج ابواعتم

 هلبالثق و بالج هدادعب ییهررهوا دیشرا نوره هفیلخ

 . . . .یدلیا نیبعت یسیق ن برح هنکلیلاو هرزج

 یعراخ ندا روهظ هدنسیلاوح هرزج هد(۱۷۸)

 قوم تاب نر برع همهازا بها بارم دلو
 تول وارومآم د من دز هناحالصا هلدتهج یبمامهلوا

 . هنکلیلا ویتیال و هریزجندنکیدلیا مادعا ی وق "جراح
 ات ۰ یدنل وا بصا

 ٠ لس نب دیعس هنکلیلاو هویزج هدنصهنع (۱۸۰)

 3 دا( ۱۸۰ ) تونل وا نییعل مزاح ن هعزخ هد ( ۱۸۳ )

 . روغلو هرزج یعناق یی-غوا لوچوک دیشرلا نوره
 .. روفژ هد(۱۹۲) و ۰یدتانییعت یلاو هنرلتال و مصاوعو

 قرونل وا هیجوت هرصنن تباث قیرفتلاب ندنایال و هربزج
 ۰ یدلاق هدنسه دهع مماق الو ه رب رج



  eرسا تارح ۱۱

 ماود هدنکلیلا و هراز ردق_هدتدنم (۱۱4) رسم

 بص دج ن ناوم هنر لیدشلا هدک رات وا بوذا

 ٠ ۰ یدن) وا

 ییسولج هتفالخدنسم كدیلولان مهارا هد(۱۲۷)
 تعنع هماش هلا ه زیکر کاسع بوغا لوبف ناورم

 م هرکض ندکدنا طبص یتفالخ هلا علخ ییهارباو

 شا لقت هلارح ندءز عترت هال

 سم نب قحا داو هریزج هرکص ندناورم
 .یدیشاوا فرصت ىليقعلا

 ه هیشایع تفالخ داحالاب هللا قصسا قلخ هرزح "

Eرر ا ر  
 هنکلیلاو نالو هرزخ ندنفالخ فرط  لزدذيا طبض

 *یدنلف نتیعت

 ندنعیذ) وا تفالخ نیش دنسم روصنم هد(۱۳۰)

 ن دیچ هد (۱ع۲ ) «هبطق ی دلج هنکللاو هرزح

 ههرزح هلکعا تیر هام یو هن الو رض هاب

 هد( ۱۵۰ ) دحمان سابق هد( ۱4۳ ) "دیسا ن دنزب

 هد( ۱۵۹ ) «ك.ر ن دلاخ هد (۱۵۸) ؛بمک نت یموم

 هد(۱5۱) ملا ن لضف هد(۱5۰) “دیس نت یه

 هد( ۱3۳) "مصاع ی رف ز هد(۱۱۳) “يلع ن دمع ادع



 2 ۱ راما ق اص e ۱۳ رب ی و درج

 2 .یدنل وا قالا

 هدشراما قارعو هرزج دانز نا هدننامز و

 ا رارف هماش ًاقاعتم یننافو درب هدلاح یدو

 ٠ ۵هریزج وقارع ندنفرطناورم هلیروهظ كراتشونیاوت
 ىلغوا كرتشالا كلام ههرزج ندندناح راتح و دايز نا

 یه ام بعص« یردارب ندندناح ریز نا هدعب و میها ربا

 ا لو ودلال تتش هرادا هتروصت تولیا
 . ردشق وا لیصفت هدنلصف

(YF)كنم الو هرزج ناورمن كاللادیع هدنسهنس  

 دغ یردارب هرزوا قلا ًابرح ینتهج یهدنراد رءور

 نب دم و شعا رومآم هنکلیلاو هرزج یناورم ی

 ۰ ردغلنا رڪ و 2 یرلاروا هللا هب رح هوق ناوم

 ندا روهظ هدنرافرط نات درک هدنخ رات ( ۸۵ )

 ه راحادع» ها یلاها ناوم ن دم هن رزوا فالتخا

 0 .یدلیا داقعنا تافاصع هدنرلتب
 لاتصفا ندننکلیلاو هربزج ناورمن دج هد(۱٩)

  هربهن رع هد(۱۰۱) و ثاللادبع نن هلسم هنر بودا

 هرزوا قلوا هبا هعفد هدهروکذم هنس «یدنل وا نبعت

 هوعن اما نفت یو هال و روزی هل



 ۹ راهم

 یوم 11 دن رزوا هرعق وم تا 2 یا نونو

 .ردشش وا ذاا هدعاق هند و هرب زج

 ما ود هدنکلرلا و 6 ارج رڳ ردو هنگ رات ) ۳, (

 ترضح هلکعا افعتشا .ندنکیدنل هتسخ هدحرات واو

 ه واعم امالا "هماش نتنالو هرزح هنع ا یضر ناف

 ن بیج هنواعحو «یدروب هیجو هنایفس یا ن
 ۰ یدتا باص لما 4 ه رب زح ندژسم

 ۔هہلس تف الخ مدنفا هنع هللا یر لع ترضصح

 هرزج یمام نت بیبش هرکص و یرشالا كلام هدنرا
 ه.ع هللا یصر نە ترصح توو نیعذ هنکللا و

 تاالش رد هام ز یرقدروب دب مک ندتفالح دل مدنفا

 ۰ یدبا یسیلا و هر زج مام ن

 تیب هد د) وا لتس هد ورا ی ران ربصح 4 واعم

 تاڪ ۰ یدلبا نییعذ یا و هه رب زح لعهلا یه ن

 هنسهظفاح یا ثلکلم یفالتخا ندا تقبس هدنسارا

 هدنک ران (4۲) هلن بیبح و ؛یدلاق هدنردب كرع ور
 یهجح نرسذق كت ال و ل ندد هدهع بودا تافو



 1 سأر و هفروا و رکبراید زروعأم یکیدلیا قوس كمنع

 ۳ رز داب راب و لصوم و ندرام و نیعلا
 | ندا نایرج ردق هنسدنس ( ۲۰ ) ندنسهنم ( ۱ )

 هرایدتا 2 هدنف رظ تدم

 ندرکبراید هرکص ندقدنل وا چ ید هعطق هرز ج

 ٠ ركذادالب عقاو هدننورد هراد نالوا دن ردق هترکت

 داكا تیالور هلیمات ( هرزح ) هرزوا ینیدشل وا

 "هرادا ءلرلبرعیود یکهدنسهراد تیالو وش ندنفیدنل وا

 ترضح فرط بواوا روعآع هبقع ن دلو هن رلهیسایس
 هتسهدهع مع ن ضایع یکلبلاو .تیالو ندیفوراف

 ۰. یدا شلروب هیجوت

 دعس هلفلوا اراد مزاع هدنخرات ( ۲۰ ) ضایع

 هدنرورع نوک جیاقو ۰یدلوا "یتسیلاو هربزج ماع نب
 یراصتالا دیعس ن ربع هنرب هلکعا تافو ید دعس

 ۰ یدل روس نییعت

 ندنناحوتف دعس ن ربع یرادح رس مورو ناتسدرک

 . یفید) وایرهش نیبیصن تبالو ا زکر م مدقم ندنا بولوا
 یر هنرافرط مورو ناتسدرک كتالو ر ا هدلاح



 ۷ رمعلا تاره دم

 رب ره كنور ناردلوط هلشءوک و نونلا یلک اهو نادم
 هنهزوک یدعشو هدننلا رلذا ربط ی هل رات وا یجننم

 «رددوجوم الاح هدنژارا رلغاط نانروک ناتسکنس

 كنکلام ور ندنرهناهاش نورتتدعس نوامش سولح

 هدنروغا تايقر ندزوره كنکلم و مازنلا نقر ومت

 هدکعا ماود ه هدام تامادقا هلاادف یتتحارو باوخ

 وصیت تبع لو نالوا نارکتبش نوع دو یدل وا

 نمدنفا ناخ ديم ادع یزاغلا ناطلبلا زمهاشداب
 وش هدنسهاس یرایروریکلم یایلع مه كنب رلتیطح

 هلا كعفانم نالیارا نادنرهیععبط تیلباق كراهعطق

 . ردا ومأم ندهینادعص تاقیفوت یکجهلب روتک

 ثحم

 ( ةصالخ یطسو نورف كنسهعطق هرزح )

 ) ردهدناب یم هی رات میاق و )

 یغیدنل وا رکذ هدنسهبح وصحم ثحابم یتالیصفت

 دوو نا دل مدنفا a هللا یر ۳ ترصح هرز وا

 یضر منغ ن ضایع ندما رک باعصا هدنساننا ی راهتنس

 ندفرطر بول وا نوکیا ےن تایم دعطو 9 a ہا



 7 رکن ندنرسه E تالماع و تابراحم
 ۱۳۳ ر نتارتاتوم مدقم تم ناسکی
 ۱ دره رام وا ندنکیدلبا دادتما ردق هس زوبح وا كي

 اجا ا كنس هعطق هر زج تاب رحم نالوا یحات

 : یدتا

 هند كنها ةیلع تلود هروك ذم ةعطف

 تافالتخا یکیدلبا اضتقا ڭتاقر هجرک ا ہرکصندکدک

 كت هلع تل ود هکءراح هن هدهسا یدلتروو ندضراوع و

 یرزب لرهرومم یهدنورد لوچ لوا ندزمچک ةندب

 O لوح و هزدرا شا وح هکر کج ینتاعور زم

 ۱ .یدیشع ود هرناتسو شلزو رتکلم

 یهاکنالوج كنه ودب ماوقا رجوک روف هد رهرکص

 منام دننب روم "هداما یسعا فداصت هضراوع یک قل وا

 ۰ یدل وا

 هرزوآ یقيدنل وا رکد كن راهعطق ناتسدرک و هربزح

 ندامم یهدنرغاطو ديه *یضارا یرلفدل وا واح

 لا * لئوف لا كصرا "درک رلزضع قوج كن هفوتتم

 ` .ردشلس ییراتمج یلکل هبلق

 دادعتسا وا نالواناهج طوبعم تفور هدر هعطق و

è1یرلفدباب كل هند تایعج یک لباب و رولا ؛قاب ن  



E HEE 
  Naسو

 اروا ی a E ا ام
 ؛یدلیا نایرج رله راح
 ولع كناراد یصچ وا یربخا یاد ۱

 اردا طب یانو ردنکسا ی روما
 نایناکشا ونا اکشا هلشل ود هک فلس نالوا تلخ : ردنشا

 ناناکتنا وناک اشرا هل امور تل دکو یلود مور ۳

 نابرج راب رح هدنرندب یرلتل ود نایناساس سس ؤ۰ ندنضافنا

 *یدر ویدا دادتما و

 .هعطق هریزح ندع لئابف رک ترا ود و

 ی: ا رضمییب "هعاضفقب ؛ناندع یئ هدنین

 اورا ندا تفس هدنرلارا هراس لقا ی نقب

 :رداص اودا
 ندا لساستو دلو ندراهراګ وشو ارة راحت و...

 PET ايما و وسيم به رالع یراکدنرو م نايب رڪ

 .یدا عفاوم نانلو روا .و طو رم هب هعطف وا هلړس
 امور ناطور دلا هرج هه

 لها هل« ور لراخ لراخ هرکصت دق دل | ندن رادب ر اساس و

 یک ووګو وکاله :هرادهاط حراوخوزغو كار
 نسوکزو ندنرموعه كفل نالوا نارع برج

 ۰ یدلیا بیقعت ی هشاس تالماعم وتاب راح هرم« ض را وع



 و زر نونلآ ۳ لو *ءرادا

 نداعم عاوا راس اهدو یرذدع«نوشروف ؟روع ا

 - وسیم تور ء عبانموب "تیصاخو فرش 3 ندنفیدل وا

 عطف ر هدرانامز یکسا ی يس هع دق تاط و م هلا ایمایو

 لود رکا وړ ندنارع تیادنو شعردتا دع هکرابم

 ره بولوا فده" هنراوزرا و صرح ماپس كنهعدق
 ۱ هیلع هات > یدشه وا مایف هنسالیتسا وح ندنفرط تلود

 نوحماقل وا تام هنس هعدق تاطوب م هلباهروک ذم عطف

 نایرج یکرالیس یراتاق هدیلاوح وا كن رکسع هم دق لود

 .ردشعا

 كن رود لبابو رولا یاطوم هلا ایا وب وی
 ییتهحره هدافتسا نالیدیا ندن "ور عبانم نکا هد رله مجری

 هحرد كنارعو تدندم هدنروص كج هدا دع ابد تذح

 غ هام ماوقاو لود ندندیدرد را و ايتا
 ندنرعه التماو صرح یوزرا ندا قلعت 4 لاوح
 دیدن ی هدنطسا وا لرمصع یحد رد نوا یکدقم

 . ءیدجا یسوبف هراګ كلوب ر هدنملع یتلود روتا هلا

 تنه روثا تلود راه راح ندا یو قیررب ندزوو و
 هن رلنامز یطیض یهروئا دالب كن ود لبابو یضارقنا

 هد سنا یدنایق وق وا هرکص نددنا بود رو ےک ردو



 هروک ذم عطف ندنراقدلباب هنفرطره كنسهعطق روتا ى

 هلیرلعا ( رکبراید ) و ( رضم راد )و ( هعب رراید )
 هب هیسایس دما راودادعامندن و تولب را 4هراد حج وا

 رکی رابد کا این هوا هره السا تاک وه و ش وا مسام ید

 هر زح هنعسق ندیا دادتما ردق هترگت هلا اد نالتبف راک

 قا ا هنسهرب ادبع قام یسیعاشا ندنا كرهلر و یان

 ۰ ردشلدیا

 ۔ راد قد رفتلاب یسهرادلصوم هدننامژ هب ومآ تلود

 كنبراقاصس هفرواوتوبرخ هلږنه یکیدع* كنتیالو رکب
 تیالورب یسیلاوح نیعلاسأرو یرالحم یهدنتمج هریزج
 ۰ یدلر و یاب هرب ز> هتال و وس تو وا دا

 دای ود ) هرزج) هدن را رات هیسایع و هب وما تاود

 ۰ ردن رابع نداد وش تب الو نانلوا

 ییفارطا تنسهءدق تابه مه ر زج نالئد ایمان وب وسيم

 هدهعدق دنمزا ۰ ردیا هطاحا مسچ رم کیا مع یرلهدیاف

 نالجا ندهراس رابنا یراح هدءرزج لخاد هلررمو

 كرم تاعطو یتور و نا رع كايمان و وسي رلل ودح

 هدنسصا را *یدشمردرا و ا هج زوو فح هل وایط وبغم

 كجهرو تالصاح زویچاف رب هنرب كناعورزم هسیا
 و «مرزلخاد یک یدل وا هتاسا "هو هدد روت



 و نورف كنم راد نترپنلا بم "هرزج )
 ( ردهدنناب ی رات (

 ثحبم یجنرب

 .[۱] (یسهیسایس تالدبت كنمایفارفج هروک ذم "هریزج)
 ۱ قلعت هال وا نورف كنس هعطو نرپلا نيام "هرب زح

 . دلج یتالیصفت كنسهیخرات و هیفارفح ثحابم ندا
 یغیدلشالک |ندهروک ذ:تالنصفت ۰ Tes وا ح ردهدل وا

 ۱ ندا ذاا نطو یهروک ذم ٌدعطو هدنارع لئاوا هلهح و

 . ندنرجت یتارع تیادب بولوا رلیروئا و رلیناداک ییاها
 کج وا رکن هرسلالیق ۰ردءدقم صع یبا زوتوا

 لثئا وا و شل وا لخاد هنس هعطق هرب زح رب ع هدرت هه

 ۱ . قبضت یلیخ یس هعطق نادلک دالب ین يعد لباب هدنراد ور و

 - ۔الیتسا یس هعطق رونا دل مصنتخحم aT بودا

 .یداراشعا فداصت هلاصبتسا كوب رب هرکص ندنس

 .هددعتم لئابق كنهعیرو سضمندننوطب ناندعیب ًارخوم

 لیذ هتسهمانلاس رکبراید یلخم رات ۱۳۰۲ تحص وش [۱]
 ۱ ااا جرد ہد نم هرات نالیدا



 اشا el یرکیدابد
 SY تم سس تی چچ سس

 دلج ی زکس
 حس

 یرشا و تحاص

 روفرک ی اص ی هاحنک سعع

 هوم

 هلبتصح ر كتل لح تراظن یراعم

 و ومون ەدنىسەداجىلاعپاب - طم الصقر تی )

YT 



 : |. چ 1 1 مو 1۳۹ تنعت

 به بولچا هترفرط دادغب رازع هدعبو شلوا فده
 ۴ ر نانلوا قوس نددادغت هدنرکدلبا ماو هتراغو

 ۰« ۰ودشعا لصصمو لیکن یرازغ
 ۳ ندنفداصت هنازواحت لبا نادر کو لا وا

 E ا ناطلس نددا دل هدنش هنس (44۳) و هدادفب هرکص

 ۱ ربقو هوقد وارو هلارافخ ناطلس هلکفک هاب تکی

 0 شاتو ةد ودك ییډالب ناغماضو روز
 :یدانا عاطفا ه یدعس یسللاوح نیدندارو هب اخ رس

 2 هلداع هن هدنرلا زا یدوعس و للم هرکص ندنوب

 3  نوھرم اب 3 طط ناطاس إ ردا صف لیل یدعس و

 لپ .لناقم اکو هلا در کت ونک اغوا نانلو

 : تلاع یادعسم هدهسا شارما هب یدعس ئا قالطا

 ی مایف هنملع لرغط ناطاس هلدعاطا هعحرلا كلمو

 E ییدلبا قدر هل عام ی رد لر هط ناطاس

 27 کا لا ییددالب كن دعس هل ردنک ۵ لب كيس 0

 «یدلوا ضرفنع یم ءوکح نانع ی

 | موو ووپ وبه س



 كندعس هدکدلبا البتسا کلب ثکوشلاوا ا
 هلءاعم وس هدنفحیدارک | ناداش بودا حوزت یتسانا

 ڈعقر عفر هلتعمجام هلا ےھاربا یدعسو ویس وا

 ا زع یی یدعس مهار ندنکیدلبا تاک,

 یاولح دلردیک یدعس «یدردنوک هلا هرکسع هوق رب

 ندارواو «یدردنوقوا هبطخ هنعسا تلا ےھارا هل ط.ص

 . هلطبض یناولح هن للم هدفدلحا یضوط هت شد

 ۰ یدردتا عطف یسهبطخ كارا

 هک كیاخرس یسع کید هرکس اک و یدعس

 هدهلا لېلېم یسع رکیدو شعا ضرعت تسد ةلاطا

 كنسر هک ناولح بولوبعوف و هعزانم یلیح هدنرلارا

 باخرس ۰یدیا شم هنسالتما د كنبرکید هاک و

 هلرصع رامظا رکسعلا وا یلعواو تسدرد یییدعس

 دازکا هدا باخسس «یدلیا مایف هنملع كیاخرس

 دارک | رکسعلاوا هلدتهج یا رشکت ی هلماعم ۇس هدنفح

 میلست ها مهارا بورد وط ؛یاخرس یافتالاب هلا

 هرکصندقفدت راقح ین راز وک كىاخ رس لاین مه ر ردشعا

 المتس الاب یتاولح ثالم یدعمو «یدلیا قالطا یی یدعس

 سوبح دلا داوا یعا د ا 0
 .یدتا قالطا یاحرس 2 نانلو

 کا



3 ۳ e E را 
 مک

 یاد en دوو

 mT نکا ا ما نیر دن ندن کلک

 باخ رس 2 :یدتک ه هلا یذوعش لغوا نانلو هدار وا

 : 4 2 2 ۰ ۍدتا تب ین د

 دن ملق نا ورم اس هد ع رات (trv) هل وشلا وا

 دارك «یدل وا معاق هنماقم لھ یشادنرف بودباتافو
  ميهاربایدعسیغ وا تاکوشلا ویا ندنکیدلیا حابتا هلم

 ۱ جا کلم كنساباب هلتلاح د و تعخا رم هلام

 کلم هرکص ندننافو كنهادنرق للہ هددسیا

 1 می ندننافاضم ناولح لان مها ربا را تفو یکیدشا

 درکخ كييونسح كولم يسير هداننآ لواو شل وب
 نا هیحو هرد یلغوا رهاظ نانلو ی ربخا

 3 زاد و موج هنیسیمرف هلرکسع هدنسهنع (۳۸) لملهم
 رود و ۰:یدتنا طبض ینیسیمرف لیلی ردنا رارف

 مابق هب هعقفادم یرکسع نال وب هدنیسبءرف تالاب مهارب ۱

 ۰ زلیدل وا مزه هد هس | رابدلیا



 زی فو د ا و یاو یا السا

Iردشعا تدوع هال و یدنک و ردا » 

 مهار یشادنرف هللررما ثاکی لرفط قوس داش

  ءالع هدکدتا طبض یاروا كردیک هد , نیننامرک لا

 وا دیدی نوک یلغ وا كن ودلا

 وبا هدءرص وا و شعا یاصلا هلا مهاربا هدکلرپ هبا

 هدک دلکح هنیسهرق ندروند «یدیشغ و هدروند لوشلا

 ۰یدتک هننسهرف نداروا الیتسالاب یرونید لان ها را

 ا او درک کج هلا ولح ند نړس رف لوشلاوباو

 ۰ یدتیا طض

 بور وج هناولح ییزو لاب ےھارا ا یو ا

 لاس مهار ندنهن ده« روط جد هدنا واح لولا وا

 هل تاهل متم اوا ۰ یدلاه الین-ا تسد هوا یو ةو

 ییسالاو> هر لای ھارا بولیکح هنس هعلق نا و ریس ۱

 ۰ یدلبا اعل یرالح یهدیلاوح وا و الیثسا

 قافلا و هند ادا لیل نفاق 0
 ما وا ىلغوا تاکوسشلا وا بواوا روج هوا

 . ندنفیدل وا شا تافوو هدنسبحم كلل یاارا وا ,هبیا
 .هکوشلا وا با نیم ییفید] واشماغعا لف یاو ا لیا "



 یاو نداروا كلوشلاوا هاکع عفد یکوشلاواو دهعد ی ۱

 هرفو روند هل ودل ءالع ی ك ۳3 ۱

 و e یدلیا البتسا

1 (7 9 EET 
 یکیدلیا موجه ا ا ی تاک
 و اا نانلو هددادغب هلتدوع ا

 ج قید زدن وک كن هل و د)! لالح :یدیشغا دارتسا

 ھت م ضعب لهلهء هدقدلوا لصاو هن رافرط ناولح 2

 نوک بن هلودلا*ءالع دوا هلل وا هاذ هبه و :
 نک اک نات كندهل ودلا لالح هلودلاءالع و هناهتسا

 كن هل ودلا لالا هدکدنک لهلهم بودا ناب هلهلهم ً

 ورک و ۹ هدن دن كند وداا ءالع روند" طو

 .رایدلیا هطاصم دقع هرزوا قءردلاق یعوصخ کە دانا 2 ۰

 راربو ت٤ نع هروز رهس 3 ص ند و كوشلاوبا

 قلا وبا ی ىح اص هعلق «یدلیا هرصاح یت هعلق هاش

 5 . یهراتروف قدس فال واھ ىجا وا یلعوا ضايع ن

 4 هه :نوجاقالطا ثحم#ا وا ضایعنا ۰ دقت ی ۳

 تقفاوم اید هدک دلیا | تعحا رھ
 3 2 ىدە سوک



۳۷ 

 جن و 5 نالعا و هباغ دن رک ع كم و ن هلودلا سش ك ۹

 لوشلاوا یروند هدکدتا تع نع هروند هلا دادیتسا

 مادقا هدبلط تاکوشلا وبا هرکص ندکدتا ذخا ندید

 یتعافش كنهلودلا فرمشع نانلوب هددادفب ۰ یر وک

 ۰ یدا شنا تدوع هلودلا ءالع هن رزوا

 موحش هن داب یر یمهشاط زغ هدنس هنس )۲۰(

 ردق هتسلاوح روند و دایازتسا و رلنسا یادم هلا

 هلرکسع كوشلا یا نب ها وا هدنراکذلیا زواج

 رسا یتعاجرب ندنراو هباغ هرزغ كردیک هنررزوا

 ییلاوح روند هرکص ندکدتا عفد یرازغو ۰یدایا
 هدمنلاعا لیح و نبسدمرف هد( ۳۰ ). بولاق هدندب

 ۰ یدلا هی البتسا د

 روند هلتاب ندنفرط یرد كوشلایا نت جا وا

 هدب هد دعتم عالق یهدیحا و و فارطاو هرادا ییسلاوح

 هلیمات ندنرازواح كرازغ ییلاوح وا رار هلا ايتسا
 هدندد كلهلهم یمیع هرکص «یدبا روب هدیا هظفاسحم

 كنعلق رد مایق هالبتسا یتسهعلف اروکب نابنلوب

 هده راع نال وبع وف و هدن راند هک افیلک-ت هلهلهم یني

 . ردشلوا ريسا جا وبا

 لهله. هليعج رکسع كوشلا وا هنرزوا كنو



 ما دارکا ییسّوم كنهروک ذم تیوکح ۱

 a رھا من (زانع) نانع نب دمع ا وا یریما ناجنداش

 1 ۰ ردیمهنس (۳۸۱) یبیسأت مر ۱
 گی وا ۳ ی یر es نم

 ۳۳ 6 ۱) :یداوا فلخ هنمودنک هلوشلا وا
 ۱ ۰ ياو هاوتلا ماسح :یبعل تکوشلا وا

 7 7 هدنرلارا لبا لاله ن رهاظ ندمونسح كولم

 ۰ سفت نکیا قير كنهلودلا هام رهاظ ,بولوا هعیق ۶
  هلرکسع هدکدلیا نیبعت یلاو هنتکلعو قالطا هلودلا
 - كوشلا وا ه راحادنعو ۰یدلیا مایق هنبلع كوشلاوا
 ٠ هدنرارا هن هرکص «یدلوا لوتقم یثادنزفو بولغم

 وا رهاظ ندنغیدل وا مزهنم لوشلاوا هلیعوفو برح

 اب ؤم «یدتا البتسا مر كنيضارا یهدندب كوشلا

 " یا هددسیا ید وا دوم زص تبارقو و هدب راب 3

 = م e e نالوا چ لرغاظو موعش ۳ لوشلا

 *یدر و چ

 ناد هوکاک ن هل وتلا ءالع هدنس هنس )۱(

= 



e 0ا ناولح کرد هد هدنادلبلا ۳ یم توقاي  

 نارع ن نا رله ییضا ۲ ا ندنف رط ك ۳ 1

 كتا ندنهندل وا ش هه وا عاطفا ه هعاصق ی فاا ی

 دف وک هدا ص هک ی دنا هاب دم لودر ۰ ید) وا ریس هلا

 ا و ندن ون ۰ کی ندا ماس و اا ر دادمد و سهل و

 ندم ۰ردریحنا ىعوچ كنسهویم ۰یدیفون هنیدم
 راق هباروا هرک قوج بول وا مقا و هدلبج برق هروک ذم
 ردا طوفتس راقاعاد هلبح یهدنلاصتاو * شود

 اا تباعب ییا + رقل و مدار به ران نالوب هداروا
 قوح هدنسللاوح .راردا هیس رتا هاش ندنغیدلاوا

 ۰ ردرا و هیت رک نوب
 دنس یحن (۱۷) یلعو )۱٩( كتر ناولح

 ۰ یدنل و وا م هس هطسا و ىلجلا هللادبع ن ریرج هات

 تاد” «ردشه وا کد هدنص وص ت یا قیر

 وک ردق هنلکشث كنتنوکح كوهلا وا هداروا ندنفف
 هرز اف )۳۸۱( كتر ڪش قرەنلوا هرادا طور هنت لو

 ؛یدلیا لکشت یبموکح نانعیب هداروا



 ِ ۰ درط س E هلا ل ۳ 4 یلاها ۱
 9 ۱ م ۰یدتا طرص را هرببه ناو رارف هترکت ست

 E ا م ها ناطلس ص نالو |
 0 هنگ رات (o4۷) هفیلخ هده سا شعا السا ییهلح و وَ ِِ

 ۰یدلیا طض ی هلحو طسا و لردم ER ر تاذلاب 3

E:۱ یرکسعلایان ا دع ناطلسیق وس هد(۵۵۲) ۱ 3  

aو اسا ی هلح توردنوک زا 4 رکس۶ "هوق رب  

 2 قفوم هطیص یدادفب هددسا یدنا هرصاح یادم 3

 یدک توود نزلوا

 e تعي E هد )°( 17

 ص نو «یدلیآ اجا و درط.ندندیلا و قارظ
 ۰ شوا اطعا هف و رم 2 ند واخ Es یٍدالب هلح

 ۳ ردشلاف هدنرهرادا د كرنا ردق هنتیام هسدام همان و

 ( كنا ولح عقاو هدندهراد بره قارع)

 ی £ ۰ ردهدننام یس هب رات عیاق و (

 ندع قاع 2 ولح) هلن وکس كمالو یمض كناح
9 



A 2هد وعس ناطاس لاها هنن رز وا یتایدعتو ملا ظم  

 ندنسا ما ی هلح هيلا راشم ناطلس ۰ رایدلبا تیاکش ضرع

 د درو را .() یدابا عاطفا هدرک رالس

 سا دن ىلع هدک دليا هح وت هب هلح نداروا هلتع نع هدادغب

 اچ يدنا طی نخ درک رال تولوا وقت

 ٠ عوقو بودنا رارف هللاي كش ربما نانلو هدف ًابولفع

 هلا ی واطذرط یحاص طسا و هن رز وا یدادّعسا نالو

 طررص یی هلح تورحاق یدرک رالس و موحش قافتالاب

 ۰ یدلیا تموکح یارجا هدهلح هنن ىلع .رایدلیا

 ی کا تاف و سد "7 ىلع هدنګ رات )0 )

 2 دا وا ضرع یتموکح د نه

 ندنف رطد وهسه ناطاس ی وحس هرکص ندساب دن ىلع

 هلح و تع نعد رکر الس هلغغ وا هيج وت هد رکر الس یت وکح هل

 ندنناف و كق و دوعسم ناطلس هد هسا یدتا طب ی

 ین هیف و لس ءا رما هللا مال نیتلا یمابع ةفیلخ هرکص
 ید هنگ دادغب هدک دانا ماي هد رط ندنسالا وخ قاع

 ا ته وزار ۰ یدلیارارف هب هلح ند دا دغب الب د وعسم

 درک زاس هرکص ندک دن هرز وا قاف و نسح هل ادرک رالس

 .ردشعا دادب ما بسکهدهلح اردا قض هب وص و ضبق



 ربعلا تارم و

 یدادفب سید و ینز ندلا داع هدکدلباتدوع هرکص

 هلرکسع هلقلا نرخ یرلقدل وا شلک نوجا الیتسا
 كدوعسءناطلس سد و ۰یدزو هد تینا ابرح وشن

 هدنسارا هفیلخ هلا هیلاراشم ناطاس كردا رارف هتناب

 ا در
 برح هلادوعسم ناطاس هقیلخ هدنسهنس (۵۲۹)

 دوعس ناطلس هدفدل وا لوتعم هدنب دع لردك نوجا

 .یدلیا مادعاو ماتا یههدص ن سد نوا هدام و

 ه هقدص یلغوا نانلو هد هلح یتافو ربخ كسبد

 دوع-سم ناطلس بوروتوا هنر كنساباب هلغلوا غلاب
 هنسالینسا كن هلح ینیکت غلطف ریما هر هه یک هددادعب

 هدهسیا یدنلا ,ندند كنهقدص هلح و یدنا رومأم

(er1)ی هفدص هدکد ایا ت۶ نع هدادمد ناطلم هدنسهنم  

E GF۰ ردٌشلا هداغا  

(orr)دواد تالم هلا دوهم ناطلس هدنسهنس  

 ناطلس سد ن هفدص بولوبعوقو ه راح هدنسارا
 یس ایما ضب اد واد تاله :هدلاح یعیدلوا هدنفرط د وعسم

 ۰ یدنل وا لثف و ت-درد ندنف رط

 نکیشلوا مق ر یلغوا هنر هرکص ندهقدض

 كل ردبا الینا ی هلح لغت ساد نب ىلع هدنح رات (۵4۰)



۳ ۹ 

۳۹۹ 

 ناطلسیقوصسنانلو هدناسارخ هدکلر یسکیا :یدمهلوا

 E هک روس

(or)هدنرلا را د و ناطلس هل رس ناطاس هدنګ رات  

 دو ناطلسهرکصت دکدت | هبلغ رصصناطاس و ناب رج هن راح

 هنتموکح هلح كسد هلیسهنارا تیامرو تمرح هدنفح

 هد( ۵ ۲۳)و لوق دو ناطلس ندنکیدتاساقلا ییسهداما

 «یدلیا هداعا4 هلح یسد هلتم نع هدادعب رارب هلا سبد

 هدنماع دوخناطاس هن سد هرکص ندهلءاعم و

 مای هنتسدرد هلدهج یکیدرتسوک تفلاخم لادا هنتف

 و .یدتارارف هماش هدهرصیمدل وا

 ندلاداع یراد4 <S لص وع یکتدلیا ساج تورد وط

 شا باط ندیلا و نلاس رآ هلص ومهدفد) وا يع وم كنز

 ندلا داع ؛ردشلردنوک هلصوم سد جو رلاب یلطو

 لوب هج هدام و9 ساد یثاتندل وا توادع هدنرلا را هلا

 اوا لومأم فالخ ندلا داع نکیشلوا بهاذ هکر

 ۰ ید زس وک هلمکم تداعر و تم رج هدو هرز وا

 هدنرلا را هلا دوعسم ناطلس یسع هدک دلیاسولح دواد

 ۱ هاد هدد را ) ۵۲ ۱ هو لو تولیحا ثم وصح باب

 ندودلا ی رخ ازا أد وم سم ناطاسو و

۱ 



 ریعج ندنفیدم هنازاق هدناف هدلاح یقیدلوا شعا رادتا
 هب هلح هلکل هءاع یکیدلی هدا عج هدب زلف رط یس هعلق

 یدلیاترذعم نام هللا را تابص ورع» 4اطلس و تع نع

 دوج ناطلع هرکص ندنو ۰یدمهلا تقفاوم هدة-را

 ساند . یدّسا قوس هب هلح هل ریه 4 رکسع "هوق ۳

 ۰ یدلکح هنفرط ره نالند ر زا هلا دلی ین هلح

 نقاب هسد هلمتفافر شقنرداق یرکسع كناطلس

 هرزوا ینا چ ندنتعاطا"هرباد ل اطلس رور رو هدود را و

 تكناطاس و ررهت هطاصم هدب رلا را ردنا نهرت یسادنرف

 ۰ (۵۱>) ردشعا تدوع هدا رعد یرکسع

 توعروطتحار هَ ساند هرکص زارب ندهعو و و

 )٥۱۷( و شل وا قوس رکسع هنرزوا ندتفالخ فرط

 قسر كردنک هلرکسع تاذلاب دش رتسلا هفلخ هدنخ رات

 یدل وا مزهم ساند هب راح اب هل وا ر PT ېد

 ناطلس وشعاتع نع هم رافرط هلزعو روبعیارف هد هدا

 | توراو منناب كکن لرغط كل. ىلغوا كنفوحس دوج

 ۰ ردشلیا كب رع نوجا الينا ییسیلا وحقا رع یهلا راشم

 ا ید فل لرفط هنیرزوا كنرح و
 یتفوم هدلاخ یفیداوا شا تیرع هنسیلاوح قار



 لنسلا وح قا رغ a سبد ها مزه

 دوج ناطلتس و ۰یدلبا مایق هام و بیر 2 یییرایوک

 هده ندا یدنل وا ارجا تار هلا فطا رده ره ندنفرط

 هدادفب هلرکسع هقشب ندکدعا تافتلا ةنسرپ چ

 كلردبا مایخ تصذ هدب وزا كندا و تع نع

 اع .یدالشاب هدو ددخ .دنیلع داد و نا
 توت هردتا لوبف هدهسیا یدتا نایب تب را رده ره

 هد هلح هدلاح یغیدل وا قاب تام هدنرتیب هلآ هفلخ

 ادد ےک رک د هن وک
 تکوخ یرفول ههل ی مدار

 ندندناح ناطلس ردا نشت هاما نماد سد هدک دانا

 ندنساعدتسا وفع كساد نکل «ىدلربو ناماهنس ودنک"

 ترابع ندهطلاغم و لافغا نوعا قغازاق تفو یدصعم

 هن رز وادصم ر هلی و ےس ودنک ج د ناطلس یک یدل وا

 هر ےب یلایع ولها هدهرسص وا ساند نر درو ناخ

 هیزاغلیا ریما و تکرح ندهلح یسودنک بوردنوک

 نهسیکهدفدلوا لصاو ه هلخ ناطلسو :یدلیا ااا
 ۱ ۱ ۰ یدهروک

 ندناطاس هلنماقا هدناب كنزافلیا ريما تدمر سد



 هلا 4 ربچ ٣ قد هن رز وا كنو *یدلیا

 ۰ ردشعا لاس را هب دفرلخ و تسدرد

 1 ۱ 3 در 29 یرردا رپ هلا قو د وعس» ناطلس

 7 "یرکید یهدرب ره , قم هتشحو ندا روهظ هدن : را زا

 2 ندا لاصفنا :ندنکل هنه دارغر هدک دانا مایق دنهلع

 هغارم ندندناج دوعسم ناطلس هبقسرب هلودلا میسق

 هدنتب ساد هلباقسرب و شفل وا هیجوت یتموکح هبحرو
 بانا لد وعم ناطلس سد .ندنشدل وا هءعدق توادع

 واطخا نضر تنيقسربو رادتبا هبءربا هلبا كب شویج
  ندد وعسءناطلس هدقد)ا رنخندهر اع وش قس رب ۰ یدشلنا :

 3 اناا تلاخدو لنم هدوجحم ناطور
 | وج را هلبا لزع یراع ن یلبع وا :یویزو دومسیم

 هدنادبْشت صعب ساید هنرزواكنو ۰یدتبا نییعن هراز و
 قیوح و ییسعالاوحا حالصا دو ناطام ندنعیدنل و

 . .ناطلم بو رس وک تدح س دد ندوت کم .یعید زاب یواح

 8 لیم هد وعسء ناطاس و ۳ ورح ندننعاطا كاملا راشم

 1 ج ۰ یدن ود وا هبطح .هنعما

 ۱ هرز ناطلس هلا د وع س٥ ناطلس ۵ لخت ست )ا (2۱)

  Eیکم هلدوعسم ناطاس هدش راح نالوبع وف و ۱ 1
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 ۳ نایک هک

 ندننارادفرط كنیق واس دع ناطلس رو صنم نب هفدص
 تفلاخح وت شح و دنر هرکص «یدباندن راصزا مظاعاو

 یکیدلیا قوس كلارا ثم ناطلس ندنکید سوک زو

 «یدل وا لوتقم هدنح رات (6۰۱) نکردا برج هل رکیسع

 ناطلس و تع نع هدادفب یسهجوز هرکص ندنناف و

 ندنتیل ونعم كنهقدص «ناطاس هدک دليا تاقالم هلبا هبلا راشم

 كن هفدص هلت رعت ویل ست مس ریارجا و ترذعم نایب یالوط

 هک و .ردشعا اطعاو هیحوت هد یلغ وا ییکلم

 عاطفا هدرالحم صعب هاد ندنفرط دغ ناطلس رار

 تویمردنوک هنکلم یسد ردق هننافو هده سا شغل وا

 هنکلم نسد هدننامز دوج ناطاس ندنعید ویلا هدنناب

 ۰ یدلدیا هداعا

 ىلغوا هد ( ١١١ ) كردا تافو رهظتسلا هفیلخ

 دفوخ نسطاوا نلغوا رکید هدقدال وا .تعب هدش رسما

 هن امرو مارتحا كوك ندنکیدلرا رارف هب هلح و باهذ

 سخا وا هلام را ص وصخ رومأم هفیلخ ۰یدا وا رهظم

 ملست رد شاک هنناپ نسخا وبا هک مادام سید هدکدتسا

 یتکحمدا اعا ینناش یدنک قاحلا نیب هسلوا كجدبا

 ییدلیا تلافک ضرع یالوط ندنمهآ لاوحا و ناب

 نسل اوا هلتقفاوم كنهفیلخ ردق هنس هن (o1) هات يح



۱ e EDE ae 

 ) هدن رغص رش ی ہی ت  Eیاد هو 2

 از رک  uماشا وا بيق ندقرط ده رخ

  ۱لاس را هات كاد هلودلا فم لغ وا نوا ه عن

 لدغ هتناب كایقوحس هاشکلم هلودلا فسو یدنل وا

 هنکلم اززعم كرهدا هیجوت هنسودنک یلاعا تاجا

 یدنلو هداعا ۰

  (<4)ناتطلس هلا روصتم ن هقدص هين هنس

 ریز هقددص بودا روهظ تفلاسخ هدنرارا قرایکوب
 شنا عطق ییسهبطخ كفرابکرب هدرالح یکهدنآسد

 و)٤4٩( تکلع ةعصاع یتساروا هلا ان ییزهش هلح هد

 ردشعا ذاخا ۰

 یاییآ او ته و طعا و قلم بد هری )>47( هة دص

 ناطاغ ردنا قافا هلن ناهتس و یزاغلنا ربا و الیتسا ۱

 هددادفب كفرایک رب ناطلسو 9 نفر ق ره |

 ناب هدنص وص تح“ یکیدلیا تدوع هد قدرت ره

 ی یدم هل روک موزا هنا مفت هداروب هژغغل وا



 ا لایت
 ااا كطما و دن هو ار

 روم و بهع هرکس ع یالوط ندو ندنعدل وا د ودعم

 لاتف و غار هد را را سبد هل ر بع تولوا ضررا

 ۰ ردشکا هیلع ساندو شک هعوف و

 ندنلاعا سرد یمهلسق هحافخینب هدنسهنس )٤۹(

 لوز دنا بناح كنار هل درو ییسلاوح نیعغاح

 دارتسا ندب رسا سو «یدنا هدنفرط قرش ساند ۰ ریدلیا

 هلا شا ردنا ت٤ نع هل رکسع تاذلاب ی رداد و

 ه راح هلا هحاھخ توک ۵:9 رط ب كارو ازم هدکیا رب

 ۰ یدلکح

(t51)نااس قوس ساد هل ودلا روت هدنګ رات  

 یییدا وا تالا لئاب بوراو هش زوضصح تک لر عط

 ۰ یدنل وا هداعا کام هدلاح

 - هنس ید یللا كنتراماو دن رات (۷) سد
۰ 

 بول وا حودع ریما رب هیلاراشم .یدلا تاق و دانا

 داشنا ار هک دم قوح ك هدنعح ند راق رط یر طع ءاآرعش

 ۰ ردشلدا ےظن راه ددعت» د هدنناف و یک ین دنل وا

 هنلئابف دعا یب و هنلاعا هدنافو كد هلودلاروت

 ود هلودلا ءا هلفل وا راذهکح روصن لماک وا لغوا



 اه ۳ ۳۳۹ دز لالج E هاب
 نم «یسیکبا هرزوا ڭغا تکرح هدنملع 4 ودلارو و
 و ولا لالج هلرنو هیلع ءان «یدنلوا ققافتا دقع

 ۰ دلودلالالج بوز وک زوب تار و دن یه صعب هدنرلا را

 مایق هبهن یتسیلاوخ زاوها دودعم ندنکلاع كل راصل وا
 تیام راحماب تک نوحا هیوام راصلاک وا و شا 5

 N ردها وا مزهمو

 ۲ 5 ییا دنع ىلع تبا هدنخ ران (4۳4)
 8 . یدلیا مایق هنبلع سیبد هلن وامو توق كنا و لاضقا
 IE وب رکیلکح هف رط هعشب سد كلذ لع ءا

 ۱ سبد بودا البنسا تباث ییلاعا كد و یتسیلاوح لی

 یا قوم دم رز وا كس هللا تقرت ر و و
 ۱ ها دی كتا ؛فالق بول وا مز هروک ذ» " هو نا

 ین سد هدک دلبا تدوع هدادهب یرب-اسب «یدیشلاق

  یدنک تالمو شعا ياغ هات لردیک هات الا عید

 هرز وا قلوا داع هست یهلصعب تالاعا و قلا هادی لب

 : ۳ .ردشنا رره 2 هد رلا را :

 | لاا هدنمهننم (4:۱) ممح رلا كل نده وب لآ

 نی سد یتنهاج تالصف رهن هلا هلص رب ندطسا و

 عاطقا هنمودنک ییضارا یک هدرارواو هلاوح هدب نم

 بیبر تو ی



 re4 3 | ا 8

 هداروا تدم توک هنا سد یب اغلا 7 1

 یب هن رز وا هعزانم نالوبعوف و هدنرارا هرکص «یدلاق

 نیح ۰یدلبا رارف هنس هیجان نسل ایا بولی را ندسشد
 هد هسا رتیدلیا تیقعل یس ودنک قلخ سبد ید هدن رارُف

 هدکدروک یتا كسدیب هدنملع ن اوا ۰ ريدم هشت

 هوو ۳ ندرت رب ورا فدا ند شوا دیع

EEندا نایرج هلا ساد ید بودا دادما هللا  E 

 لوتقم ءانغلاوا و بولغم فرط نسطاوا هده راح

 6۰۱(۰) یدلوا
 قلا ییماعتا كنشادنرف نسطاوا هدنس هنس (؛۰۵)

 هن رزوا سید یب هلرکسع یغنیدلوا شعا عج نوا

 .هلتسف نان و ا دارط و رسصم سد ین هدکدن رو

 هلبام» هللا عج یدارکا یهدنسلاوح ناعشاشو یتیر

 ناهنب با ناتسحو بولقم ه راحادنع هددسیا شّعا

 یییرللام ىلع ن دنع ن نسخا وا ندنفیدل وا لوتقم

 هژودلارطف هرکضندکذنا تم نع هننکسم و باصتقا
 نسخاو او شعا دیلقت دن ودنا :هوکح هیساید "هرب زج

 یب هدنسهنس (۰۵) روک ذم هلتماقا هدهروک ذم هربزج

 «ردشلنا لیکشت نسو ھم
۳4 2 

۴ 

 هاب | روصع تعج ر ساد i ر٠ هرکض نډ و



 a علقوا كل 9 تن تر 4

8 ۳ 

 ردمدنات

 و ساب و  هدنسەراد بص قاع یرهش هلح

 فیس ندنکولم دنع یب ۰ردعقا و هدنرلا را زا وها و

 2 اب هدنس هنس (490) كنرحه دم ن هفدص هل ودلا

 5 1  «یدلیا ذاا .هعصاع یارواو

 فوت د دیزم ا کود هدنادلبلا تح توفای
 و نما بولوا ,رهش الوم نی هدنتسارا .دادعب ها

-& 

 r ۱ ۱ ۰ ردرومشم

 یو ی

 رای
E کک ردو هک ب و ھن ہرے E 

e یدیا تریشع رب نددنم یب. 
۳ ۳ E زحو E ۳ ك 

 ید مو ۳ د نه



rev : ۱ 

Eو )>( و نشا اطعا وکر و 4  

 «یدیشلا تعاطا هراهلاک وا ل رابجا كنسهشناط "

 هل رکسع مانغلاوا یلعوا كنهداعسا اید رزو هد (؛۳۸)

 دلاصم هدنرارا للا شیلا وا ردا هرسصاحم ییدوصط)

 هنن رزوا شیما وا مانغلا وا هد )4۳٩( نکیسش وا دقع

 یریثک قلخ ندیلاهاو طیض ییهعطب ًابرح بورو

 یاهاقوج كب هن رز وا تدش یکیدرتسوک «یدلیا لق

 راجلاکوآ هصطب هرکصندنوب «رایدتا نطو كر ید

 هن رلالیتسا "یدایآ كن رایضعب ارخّوم بولاق هدنکلم رز

 ندهعب ر یب هدن رل رات (۱ 2 هدلاح یغیدل وا شود

 -م "یلاوح بول وا لخاد هراروا یمهلبف فورعم ینب
 7 وکذم لاوحا « ریدتا تاکترا یعلاتف ول رد ره هدهموق

 شوا بارخ قباس نارع كنلاوح وا هن رز وا هر

 .دهطب ها نیدل مصانلا یسابع ةفلخ هدنح رات (۰۱۰) و

 كنهیسایع تفالخ هلکعا طبض 4 یضوط ندضوط یی

 . ردشه وا هرادا هژستف رعم یرالمام



 ۱ : ص۵ ۹

 ۱ هرکننقدل وا 2 ا ردقداچ وا دوا
 نسطا هللادبع وا ندنصاوخ كن هل ودلاتذهم هلفل واتوف

 هون, هلودلا ناطلس و شلدبا هماقاهن رب ییارمشلارکب نب
 ردا قوس رکسع هلا سراف ن هقدص هدنګ رات ( (۰ ١

 ضرفنم یتموکح نیهاش ین هلکع طض ییو_صطب

 ۱ ۰ ردغل وا

 لاوحا هی كنهحطب

 ندنفرط هل ودلاناطلس هدکدلیا طبص یی هعط) هودص

 یاب ووو نت اا )¥( لږ نینعت یا و هاروا

CE۰یدلیا تاف و هد رات واو  

 فسا یی هعطب كنهفدص للادبع وا قباس رادم»>

 تاف و هدص .یدشش وا سدحو تسدرد هدنسانئا یس

 الیتسا ییدصط! بولیتروف ندسبح بیرقت رب هدکدتا

 دخا ندندو موجه هلرکسع ربعلا نا هددسیا شعا

 ۱ .یدلنا

  كنهفدصن سد یرادبکح هلح ہلا رارف ییارمش

  وکع هداروا نیکد هنس هنس (4۳۰) ربعلاناا كردیک هاب

 *یدنوق وا هبطخ هنعما راحل اکو اندنکو لم ه وب لآ هلتم

(srr)البتسالاب یہ همحطب مثلا نر رصف وبا هدنس هنس  



 2 ۱ : ِ ی

 رب یو ین

Eیرکغ هک ۵ نکبص هه هدناسیتید آش شا طبق  

 ن یلاعلاوا یسهداز ردار هنر و مادعا ینیتح یقاط

 :(۳۷۳) لیبتا نسزاوت) يتسچ
 رادتخا ولس نسح هدنسهرادا كنهعط)  یلاملا وا

 تافو هد(۳۷>) و قفوم هلاصحا یی هیءوع تدنون# هلبا

 ,aR هد وحط) سصن ن ىلع یسهدازهریشم» بودا

 هلنلادع بونلوا بیقلت هلمبل هلودلا بدم یلع ۰ ردشل وا

 فوخ بایرا كرداماود هنانسح و ريخ و تموکحیارجا

 ٠ ردنا هدععاش» نیما هدنتلادع ةر اد تيش و

 قوح كب ہد ږےطب هدتن وکح نام ز كن هل و دلا تذه»

 هد هجا هنا هنس )۳۷۸( « ربشف وا اشنا هنسح و

 هد(۳۹4) ۰یدایا تافومدا قوچلرداروهظاب و یلتدشر

 یهلودلا تذهمهلبا طض ییدحطب لصاو نی سابعلا وبا

 درطییصا ونا هل اهیلغ و موس لاما دیا یدراتخ
 ۳۹ ]اپ دا نیا یهو »لا بذه.و

 هد رپ ردا تاو ا )>۰۸( هلودلا بذهء

 وا یهدازهرشمه و یدروطوا دجا نسا وبا نلعوا

 لیصحت هلتلاقسا ندنرکسع كارتاو ید هللا درعدج

 هللا ص۵ ییساوا یافت الاب. هل رکسع ندنکیدلپا:تقفا وم

 .یدلیا طض یکی



 ۶ هو دز و e 24 و زا
 1 هلا اتما ی علایع و دال وا وردا تسدرد امدقم و

 ۴ 5 اش و ود قا تافو هداه ةد لا هل ود) | زعم

 . ێډالشاب هزواګ هنسیلاه؛ زاوها نارع ندنغیدلوا

 بول وا بولفح "رکسع یکیدردنوک كنهلودلا زعءو
 ۱ نکیاهدکشک هنرزوا نارع تادلاب هل ودلازعم هد (۳۵۵)

 هلا ودرا ر راتګ .هلودلا رع هرکص ندنا هلفل وا توف

 قییضت هلبا عطف یرلوص ناقا هنیرلفرط دوحط) و تمن

 ةد لز كع وهدناف ند ريب دت دود انابغطیرمهنج د یدلیا

 لد دلتا تدوع هطاصاای ندنفیدمهل وا لعاح تولطم

 3 ءا شد | یک هد دطب ردو هان رات )4( ارگ

 . ريتك ههچاود« ترّوص ر نیرو كلرلاروا هلص
 ۲۱ ا یلغ ولولا تاو برات وا:

 1 ا ۰ یدروط وا

 ۱۱ طی قم وات و زرا هن ایا کن هه طب هل ود)اددقع

 قفس یدلیا قوس هنرزوا كنح هل رکسع ییرزو
 0 تن اب «یدمهل وا ا

N۱ هاتف نیهاش نار عن تیر  



 AE باتک یصیا

 نک قوح هنشاب ندایقشا هت 7 يا 2 و ا

 كنسيلاوح هح طبول وا لصاح توق هدنر وما هلةغالر وط

 ۰ یدنلوا هیحوت هنسودنک هدیس هرادا ما

 صا هدرلاروا هرکص ندفد را و هر ویب نها

 هنا راس و تاماکعسا ضعب رار هلا لاکا یطابضتا

 نده و یب یکیدلیا مالا سوز رآ لابقتسا و شنا

 قوس رکسع هن رزوا هدفد) وا یعوعس كنم ودلا ر

 ریسا یلایعو دالول «یدلبا رارف ًابولغم نارع هلکُعا

 افتخا هدور هدهنوا تقو زا رب هرکص ندنرارف ۰رایدتا

 فعض هنروما كنهلودلازعم لردنا راذکو تشک هلا

 ییلالقنسا و الينا ی سالا وح دوحط) نوح هادم هدکدلک

 ۰ (۳۳۸) یدر و یدیا نالعا
 یدلیا قوس رکسع هت رز وا هدقدلا ربخ هل ودلازعم

 دعفوم بعصر هرکص ند هرصاح زار نارع هده ا

 هن رزوا نامر وز یداق. كنهل ودلا رع و شا ایا

 هبلغ ها هددش تءواقم نارع هدلاح یعیدل وا شعرو

 یراحالس یک ہدنراد كن رکسع هلودتا زعم كردبا

 ِ ىدتا باصتعا

 ییلم» یرزو هلودلا زمم هنرزوا تعزهو
 كنيم هک غا هبلغ نا رعدن هدکدلیا قوس هللا ودرا ر

: ۲۳ 
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39 دو هب هم وو رم م
 یک ا هک سام 

 یدآ رار ون هدا نامز را صا ۰ 1

 ررقت یتموکح هدهیفارع "یلاوح كنهیسسابع تلود
 ماظن 3۳ رک یک هعدق مانا هروک ذ٠ یضارا هدک ذلبا

 رالماع هتایح یلاوما ندنل ود فرط هلکعا تدرو و

 یدلبا لکشت 2 یتوکح نیهاش یت ہد روحط) ا نیعذ ۰

 سرت نیهاش ى یا هد هح طر ۱

(t1۰ = ۳۳۸) 

 نیهاشننارع نانلو یس ۇم كنهروک ذم تموکح

 . قیاتج ر هدننطو بولوا ندنسیلاها هدماح لصالا ق
 رارف هغلشماق رب عقا و هدنسیضارا هصط) ندنفیدل وبعوق و

 «یدلیاشیعت هلدیص تاناوبح یک قلاب تدم ر و افتخاو

 ادرار یاهو عا نداتداو شم وات ورک
 سکع هنهوکح یراقلانف ۰رلیدالشاب هقرط عطق قافتالاب

 یی رخ ىج هنلوا قوس رکسع هنرارزوا نارع هدکدلیا
 کچ نرو و حورخ ند هروک ذم *یطارا ندنفیدلا

 وا تدم رب *یدلیا باسننا و اجلا هیدیرب میساقلا وبا

 هنسهظفا كنا وح هدعاح هرکصندکد لیا تعدخ هعماع]|



 ثحبم یج درد

 روحطب عفا و هد و بّع قام

 رد هدنناب یځګ رات

 بول وا لحرب عقاو هدنسارا هرصبو طساو رحطب

 لولم ۰ یدا ترابع ندرلیوک اط ر هددعدق هنمزا

 رکید و هلحد ندفرطر هدننامز زور ورخ ندهناساس

 یراروا كردا نایغط هداعلاقوف یرارهن تارف ندفرط
 یسیلاها ندنفیدل وا بارخ هروک ذم ءارق توصاب وص

 هرکصندکداکح راوص .زلیدنا هلاخ لقن هرافرط هقشډ

 كعا هداما نس هقناس تیرو كن رایوک زب ورپ ورسیخ

 یجدكن هب و رش یلغ واو شل وا عنام یافو هد هسا یدتسا

 راعا یضارا یهدروک ذم لح ندنکیدعا دادتما یلدم

 ۰ یدیشمام هی دا

 هداننا یغیدنلوا عتف اوخوا ریو ا ا
 هدلاح یعدل وا یلاخ ندنارع و یلاھا هةم وقم یصارا

 هرکصتدکدتا ررقت هیمالسا تلود هدنسیلاوح قاع

 شعب الرهرد یرلفدل وا شعا لیکشت و شهرا كراوص

 هدرا روا ندنغیدنل وا هدهاشم رلعض وم كسک و هدن رالح

 هروک م عضاوم ۰ یدنل وا ناکسا یلاهاو اشنا رابوک



 ۲ دو تو جم یی او 7

 یرلهب راحم هل را را دمکح هلحاضعب و لص وم ًاضعب كرنو و
 داذتما یراقلیدنقراص هد اون و فارطا بول وبعوقو
 هدیلاوح وا اکو قوج یسارما لام ین: یک یکیدلیا
 امرخ هلا طبر ه-عوطعم ییاها و ماود هناف مصت

 روس | هفیلخ هدلاح یرلفدلا تاموسر ندنام ورنمو

 ., هجافخ ندنکیدلیا عاطقا هشغزا ندنسبلاوم ییهفوک

 ۲۳ ها شغرا هد (هه>) هنرزوا یرز وام كنسهلسش

 هده راح نالوبعوف و كردږک هلرکسع رصیق یم دن

 جردنم هدنراباتک عرات یکیدلیا هبلغ یمهلسف هجا فخ

 رک "ییساا یاسا رک كنهروک ذم تراما هدهسدا

 طوبصم هرزوا طابضنا و بوتر یسهیحرات عیاق و

 رادم هنجرد كناعوفو هدهلسلسنم تروص ندنفیدل وا
 ۰ ردشمامهنلو ذخأم قجهلوا

 ف كن هطءارق یرامدقم یسیلاوح هفوک هیفامعم

 تیرو یکسایشان ندعل وا فده هن رمو كنچامم

 (دهد) كنوک رله و لئاز هکددک یس هی رات ٽه و

 تامدص كرراتات هدنسالبنسا ین هبقارع"یلاوح هدنرلح رات

 ندهیحرات تیما بول وا بارخ هرب ندرب هلبرلهنابرحم
 ۰ ردشل وا طفاس



 رجلا نبع توقح e مدقم ۷ رهاط 7 هده سیا

 ۰ یدم هسا ندنکد E هت راف رط ن

 كن هفیلخ بولک 4 هفوک داوس هن هطمارق هد (۳۱<)
 ربسا ییعوح كن هطمارف و ۶ اس یکیدلیا قوس
E 

 ۳ ۰ ی دانا ن 2

 تکرح تربت هزاج نددادغب حاج هد (۳۲۳)

 بود ڪک هنرارزوا نوګا ضرعت رهاطوا هدک ږد البا

 كم ود هدادغب حاج هن رز وا یرااجر رای ولع ی هد هفوک

 ٽقو زا ر هلتع نع هب هق وکو دب فک ندض رعت هل بط رش

 ۰ یدلبا تماقا هداروا

 هدزعح هفوک هد راوت تاما ردو هتسادنش (۳۷:)

 هن رلععا رالماع یک یمنیداوا ثداوح ناباش هریک ذت

 ردا از وتو راد هن رهراداتروص و

(rv4)فی رطوا یر یمهلبق هحافخ هدنسهنس  

 كرد الیکشت هصوصح تراما ر هددفوک لام ن نایلع

 لا ن ىلع وا هد (۳۹۷) “لامن نن ناسح هد (۳۹۰)

 مرنم هد(۱۱۷) لام ن تاک ربلایآ ن نسح هد (:۰۳)

 هد (tor) ؛تاکر لایا ن نسح هد )>۲7( ؛ناسح ن

 یفیدنلو هد هروک ذم تراما یافلنا مرخالا ندو

 E هوا زا تم اه نا



NE ACO ۷۹و  TO ODوا  

 بیم هشت ندنرفدل وا شک بوقجخ یمهقناط هطمارق .مدقم  ندنلوصو هدهسیایدردنوکهلرکسع یسنوم ریزو ردنقلا

 ۱ 3 ۰ یدتا تدوع

(r1)ارزو هفوک هنن كطرف رهاط وا هد (  

عیدل وا عیا-ش یکح هلک
 3 نا ی فسو ردتع)ا هةل ندن

 كق شوب یدردنوک ه هفوک هليا هيج وقر الا

 یک هداروا تو رک 4 هفوک رهاط وا مدعع ندنلوصو

 هدهفوک نوجا یرکسع كفسو و شتا رارف نرومأم

 . *یدیتشطا طیض رهاط وا یازرا نالوا شفلرضاح

 .لضاو هرکص نوکر ندنلوصو كیطمرف هسیا فو

 رخل هرهاطوا نوجا یا تعاطا هردنقم بولوا
 ۳ 7 تعاطا هب هسوک هع ندهللا ر « رهاط وا هدکدردن وک

 كرهاط وا «یدنالشاب هراح هلکم رو یتباوج « ریا -
Eنم و ن کیا زا كن هلتتسد هنرگسع كفسو ی  

 ا بول وا رسا E قوح ك ندن اععا و مزهع

 .تشهد هب هلج هدفدل وا عياش هدادغب یرخ كن هداح



 ۳: باتک ی عکیا

 ولئا ردق زو زکس نارع ن قحا نانلو یلماع هفوک

 كماف تایزا ویسا تو الب وط یرلن دا عابنا فن سو و

 تیعج ر ند هطمارق هدانا یکید ریس وک تع رس هنس هعفادم

 تارا ۰ رایدلیا قاتلا همایق بابرا و لوخد 4 هفوک

 رال وتقم ج دند هطعارف رار هاب | تاغلت یراکدر و كماف

 ندقدل وا دتع ه راح ردق هنناذا یدنکیا .یدلوب عوف و ۳

 هب هفیلخ قحا و ۰ یدلکح ه هیسداق مایق بایرا هرکص

 فیص و كنهفلخ «یدتسار نع نوجا دادما هعحارتاب

 هل راتقافر ربدناق راسو اغب نن یسومن لصفو یکرتلا

 هدن رلدب هدفدل وا لصاو هب هيس داق کن :دلیا قوس

 مایف تارا و هطعا رو ادتا بولوبعوقو هب را یلتدش

 شا ۵,۸۶ هطءا رو هرکص هد را ید) وا بولغم فرط

 فا بور و لوتع ردف زویشب كب یرکسع كن هفیلخ و

 هف وکه طار A رزوا هیلع و ردوا بولغم هلتع ره

 دادتما یرلقلانف هج هموق رم "یلاوح و الیتسا یسلاوح

 ۳ یدلبا

 هنس هظفاح كنه رط هف وک اهملاوباهدن را رات (۳۱۰)
 وا ۰ یدل وا تولغم وش راق 4 یطرق رهاط وا £ روماع

 بصن یابیشلا ءاقرو ن رفعح هنتموکح هفوک هدانا

 یلیخ رفعج نوا حاج هظفاح ندنغیدل وا شلدا



 لا تار ۳۶:۹

 ۰ زکسروهدیا دع موصعم ندالز یزکو دنک یمهدیوناو

 هساوا شعا لولح هز هللا حور - سراوغلا وا

 ههداسجا مر وز كناطبش دوخا و یررض هّرس

 یتعیالام هلو .روهلوا هل یسهدناف هرس هسدنا لولح

 هنا ه یش نالوا صوص# اکس .ردفو ینعم هدلاوس

 نسیلعا لاؤس ینا
 هدک ديد ۰ رو هل وا هن ىش نالواصوصحاکب - هفیلخ

 زسنبسانمقح هل وا بج وم یییرورت كن هغیلخ سراوغلاوا

 ۰ ردشق وا مادعا ندنکیدلب وس رازوس

 هدالصم یلاها ینوک یما ربب نابرف یمهنع (۳۲۹۳)

 كرادت یتبابسا و روصت مدقم اهد لدجا نب مساق نکیا

 لاحرد هلهجو قباس رارق یتسهدام حورخ یکیدلیا
 هعماق و ورخ دنغب صاضا ردق كب قرف هليا ارجا

 نالواتولصم و لوتعم هددا دز هح دەم و ۰ رایدلیا تعس

 هللا هطعارف نوا قلا ییماقنا كرورکز ن نیسح

 تاراثلاب » بوروف رداچرب نوجما مساقو قافتاو هریاخم
 هدنسلاوج هفوک ۰ رایدتشا ادص عفر ود « نیسحا

 دواطا هن رلّسهچ یی رل هلو مم یتادا نداتمدخ هن رازاغو

 نالوا یرا ریکفالخ هلتهج یراقدالشاب هزواحت بوشلاچ
 هد رات وا ۰یدل وا لوتم صاع ردقیمرکب ندیلاها



۲ 1 E E TT E 

E . باتک رک 

 كع زلا بحاص ردو ةن هنس )۷۰( 0۳

 یس هل اغ و لوتعم موڈ هد رات وا بولاق هدنس رایت ا

 ییاطلا رع ند دچا دن ال و هف وک ندسغید] وا عفدنم

 وا رد هدا ماس و ناسار < قدرط و دف وک داوس کرا

 هلرکسع دجاو شا هلازا یتینما هلیعاقا رقلانف ولرد

 رد وا مز هد هسا E at هن رز وا

 » طعرف» ندهبضقار هامد هد هفوک داوس هد (۲۷۸)

 نداروا ردا روهظ یڪ نب حرف نالوا فورعم ود

 فالا# ران و قوح یرا هشاط هطعارُف نالباب هه راس د زاد

 ۰ ردعح هنل وا نام هدزص وص تج یرلهيګ رات عیاق و

 تول وار هب هذ وک یسهشاط هطءارف هد )۸4(

 نانل وانيرعت دنکلیلا وی و هفوکندندناح دصتع) ا هفیلخ

 هلع لرد هلرکسع لّبش یال كنساطلا دع ن دجا

 سرا وفلا وا ۰ یدلیا رب سا ا اوفلاوا ىراس و

 یاەج ور یم و-د ص هفیلح هدک دل ردن وک هاب كن هفیلخ

 ۰ دشا قاطنسا

 كقح بانج زس (ًاباطخ هسراوفلا وا ) - هغلخ
 هد. زر شعادولح هرکی داسحا ر یرلح ور كناداو



eزا  RYا و وا هم ج  

 و هلبا هرادا وس یییاها دج اوا یملا و نانل

 و : رط نجرلادبع ید ر نلاتسا هةط رم ادتا ندنف رط ادرع کا

aaay۔ وط هنعاسا یدجا وا نچجرادبع هدن رلکدتک  

 یدږدنوک هدادغب ًادرقم تبور دن

(o)ىلع ند دز و رفدح ن یساع ند رب واع هد  

 نده رط دعا هفیلح یسیلاوح هف وک هد r) ه۷)

 ۰ ردشلدبآ عاطقا هعفوملا ىشادنرف

 ناذیتسا الب روصل نانلو لماع هدهفوک هد (۲۵۵)

 هند وع .ندنف رط رةعملا وفل یا تع زع هنا ماس

 ¿چ ما -  هلکل هرلع روت هددسدا دارو سا

۳ 

 البتسا یتسیلاوح دفوک می زا بحاص هرکص ندنو

 دز نب ىلع نالیردنوک هلرکسع ندنفالخ فرط كردا
 3 .یدلوا لوتع ھه راحادنع



 rir باتک یصکیا

 هزیبه نا یعازمنا ریصت 7 دچا یلعاع دف وک هلق الد وط

 دف وک نامت هفیلخ «یدنا نصح ن ولیکح هت صو

 یجازم بودا هیجوت هناقاخ ن جازم یتکلیلاو

 فاد ینا ن ماشه حا نم ۰ۍدردنوک هن هفوک هلرکنسع

 ندکدتا هر صا ی هفوک و هن راح هلیانیسح قافتالاب هلا

 ۰ یدتا لوخد هرهش نوردو قبضت هلراقبنم* هرکص
 ردقهلحم نالید عیبس «قیرح بور و شتا هرالحم ضعبو
 هلکعاموعه یغوط 4 هاخ یعیدنل و كن واع و تیارس

 داسا و ۰ یدابا تماقا هدهفوک جانو رارف یولع

 وا هنکلیلاو یتیالو هفوک ندنفیدنل وا تعب همللاب رتعملا

 تدوع هتفالخ زکر جانم هلغ وا بفن یلاطلا دجا

 « ردشعا

(or)4 هف وک ندداد-هب تاد ندرلبلاط هد  

 ییالو هفوک ندنغیدلوا عیاش یکجهدا ج ورخ تودیک

 تع نع هحاسلا وا نانل و هددادغب ا ر وام هنکلیلا و

 هفیلخ مدقم ندنسودنک حاسلاوا و شارب و یا یسعا

 ه هفوک نجرادبع هلفاوا شهردنوک نج رادبع یس

 هدنظ رویلک نوعا برح هلرایولغ یلاها هدک دلیا برقت

 نچجرلادبع ۰ ریدلبا باتش هغئا شاط هنج رادیع و باهذ

 یغیدلوا رومآم ه رح هلا یاسهاو لءاع كنسودنک



 د

 ۱ 2 هدادم هدقدتل را قالغا لره سوک تااقک
 ۱ هبا راس مرض ۰ یدلیا تساقا هدار وا هل ر ورڪ تفو

 .هفوک ندنکیدروکتراقح هرم ضعب ندفیص و لردیک
 بحاص اچ هد رات وا سلا ن بوا .یدنک 4
 یدیا لماع هددفوک ندنفرط هللادبعن دمحم یس هطرشلا

 دنشاب ندرلبل هفوک و ندرابع لوص ولا دعب هب هفوک یح

 هدهح ولق یدک هب هج ولف بواآلپ وط كل هبلع یلیخ

 ن دم یتجورخ تیفیک كنابحم درلا بحاص نانلو

 هرزوا كعا هب راح هلا یک ندنکیدردلبب همالادبع

 راه یسخرلا د و ىلا داوس هللا بونا ىل مام هفوک

 تسو موجه ه هفوک هلبا هضم تیمج رب ع ۰یدلریو
 یتلبعج بولا یراند كب شع زویکیا دوجوم هدلالا
 ندنفرط هللادبع نم دمو ۰یدلبا هبلغ ًابرح هلبا رثکت
 هرکص هددسا یدزو ید یرکسع نالی ردن وک تاعفدلاب

 قاصلا هنتیمج صاخضتا قاط ر تردق ی و رسحالس

 یکیدلبا قوس ارخا كمللادبع ن دمحم ندنکیدلیا

 . ردشل وا لوتقمو بولغم وشراق هرکسع

 ن نیسح ندرلدبلاط یکهدهفوک هدنس هنس (۲۵۱)

 بلاطقا ن لعن نیسطحا نب دیبا د,ع ن هزج ن دجا
 

 كل هبلغ قوجك هنشاب نددسا یتبو هبدز ردا روهظ



 كيها را قتراو شعا قاحا هدیج بولي ربا ندب
 ۔ابع تلود یتاعوفو ۰ ردشعا افتخا هلغل وا لئاز یتینما

 هلغغل وا لیصفت و رک ذ هدنص وصخ ثح* یهدنلصف هیس

 .یدبهلنروگ مو هنن ای هدارو

 رکیص  ندکدلیا ناشی یک د

E is (۰ 3نییعت یا و هنت الو هفوک ییاسیع وا  

 ۰یدتا

 هناسارخ یرهاط نیا وذ نومآم هدنخ ران (۲۰۵)

 اریا نب قحا یمهداز ردار درهاط بودا نیبعت لاو

 ر و دکل هط مغلا بحاص دادغب هل راما قارع یه

 هدنسهراد هروک ذم تراما ید یسیلاوح هفوک و شاوا

 دق دنا و هدننکل هطرشلابحاص دادغب رهاطلآ « ردشلاق

 .یدنارولیردنوک رالءاع ندنرافرط هب هق وک

 ن یح یکم هلم هتک نیسطاوبا هدنح رات (۲۵۰)

 بلاطیبانب یلعن نیسان یلعنب دیز نب نیسطایحب
 بول وا الت 4 هشاضم هیلاراشم :ردشعاروهظ هد هفوک

 ندنفرط لک و تم نوا هلازا مس هقناضصم هل, رط اوا

 شادابصت یلوتم هنرارز وارا بلاط یکه دناسارخ هح دقم

 وو عات هدن زلنا هدکدتا تعجارم هجرف ن رگ نالوا

 ندندناح یلدا «یدیشلنا سبح یسودنک رعو شا وبع
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 .یدلر و ناما هسابع

 یدېملا نب مها را یکلیلا و هف وک هدف هداخ و

 هیجوت هىدنكلا حابصلا نب دجم نن لضف ندنفرط

 حرفلا نب ناسغ هنرب هللا لزع لضف هرکص بونلوا

 شمردلوا یتشادنرف كئابارس ناسغ ۰یدبا شفلف نیبعت

 3 یشادنرف كلدیعس هنر لزعلاب هلدهح یغیدل وا

 ۰ یدلدآ بصذ

 ندنفزط لمس ن نسح هدنیفع ییرومأم كلوه

 دج بولیردنوک هب دف وک هل رکسع دلا دبع نب نچ

 اليسا ییەفوک دیج و رارف ندهفوک لوه رارب هل رقت

 ۰ یدتا

 یدهلا نب ھارپا هرکص ندنطبض ییهفوک كدیج

 هل رکسع ید)اح یا نب ر دمګ نب یسیع هدنس هنس )۰ ۰۳)

 .كديچ وللعت هدهعفادم یسع هددسدا یدردنوک 4 هفوک

 ندنکیدل رب وربخ هعهارا یکید زس وک لی هم ور یتیدصتم

 :یدایا سحو باج ییاسیع ها را

 یولا و هفوک ندنفر ط لمس نت نسح هرکص ندنو

 هدک دنک ندنشدلوا رومأم کیک هنادم هلرکسع دج

 اربا عیرلا نب لضف نداسژر یهدنچما یرکسع كيهاربا



 ۳۳۹ باتک یصکیا

 هدنس هنس (۲۰۲) و بیقلت هلل « كرابلا » یههارا
 رارب هلی اصعا درج لماع هفوک ۰ رلیدلیا النسا ی هفوک

 یتیفک و ما ود هب عفا دم بونابق دن رمو كنه ریبه دا

 یدیج بیرقت ر نسح .یدلیا مالعا هلس نب نسح
 یدیع یدل ا نب مهارب او باج هناي بوراقح ندهرصاح

 طیص یی رصف ه رھ ن هردآ هلا قوس ی یدلاح لک دهه

 ندکدردتا بوم یا وما یکهدن راد ییاععا دادرچ ن

 ۰ یدلیا نعت لماع هب هف وک ییاسوم ند سابع هرکص

 سوک تفلاخم هعهارا هدفدراو ههفوک سابع

 رادناق مان طبالاواو دیس ندنفرط مهارا ندنکید

 بلاغ هرکص و تولغم ادتا رکسع نال واقوس هل راتفافر

 هيلع ءان .یدایا ثدشت هناقیسا نماد سابع بول وا

 طبالاونا هلا دیعس ندنهیدنل وا رظذ فرص ندنمهذخاّوم

 انس ونک یاععا كسابعو .ریدلیا تعنع ههريج

 هد هف وک لدرس هلا ما ود دتم) ام هی نزلوا ییهفاو»

 یدیا هبلع موصل اب هن رز وا ر کو یقیدل وا شعا دهاقا

 هل رکسع دعس هدفدل وا سکعنم هدیعس هعفو راددرب و

 یسابع هرکص ندد,۶ هب را اب توراو هب هفوک

 یکیدعا دع صش كسابع هددسا یدلا هب هذخاّوم

 ت

 ییاععا ن د رسا وا یهفاومو یأر كنم ودنک اغوغ و



  Eربعلا تاع 0 4

 لا نیهاملا نیزن ىلع ن سطبالا نیسح ندرلیولع

 هما یا نس>ند دوادنب ناهلس نیو تودیک هب ب دم

 یسوع نب دزو تع نع 4 هرص) هرکص ندک دشروک هد

 هد هل | قداصلا رفعح ند ۰ a Tkیدایا

 شست هلمح و یعح هنل وا نام هدنص وص ترش

 انارسیلاوا یک یکیدلیا الیتسا ییهندمو هکم سطبالانب

 هل رکسع یکیدایا مج هدک دا تد وع هنسذ) اوج قاعد

 هد هعفد وب ندنفرط نسح نب لهس ندنک.دلیا طیص ییهفوک

 بواغم ايارمسلا وا تولیردن وک هل رکسع نیعآ نب هم ره

 رارف هنن راف رط طسا و ندارواو هرس داق ندهفوک و شا وا

 ۰ یدیاشعا

 هدنس هنس( ۰ 2 تورج و راق هل رکسع یلماع طسا و

 هرس نسح نانل و هدنآ ورهن و تسدرد ایا رہلا وا

 .یدنلوا مادعا ما كنسح هلکعا لاسرا
 ند درج ندنفرط لیس ند نسج هد دم و رم ۶ و

 ۰ ردشغلف نیبعت یلاو ه هفوک ديم ادع

 نتمت ا لو یییرتضح :اضزا لع كنومآم

 عش هدام و هدودل وا عاش هدنسلا وح قاع یکیدلبا

 ه یدهلا نب مهاربا عاقج الاب ندنکیدلکش اك هب هیسایع

 ردا نالعا ییرلتعب ه یداملآنب قحما هرکص ندنآ و
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 ۳۳۷ ی

 5 دعس ۵م دیس و دم 3 نخ حورج قف ۳21

 اار لا وا ندنساس ۇر یمهلسف نابیشیب و ۰ یدابا توعد

 فرص دن درصعم ور ها ررع ید روصتلا ی یر

 تعب هد یعوح كبلاها ۰ یدالشاب هکعا یعاسم

 ط.ص یو وک هلو چت دعع هدعتلا ییعاتطا یاول و

 ۰ راد

 دا #ب ۲3 51 ربهز نبش س نەتح ق ار ریما

 اط ابط هد هب را نالونع و و هدنشرط هنایم ردنا قوس

 توف هاف ن وک وا هدنس یدک هددها یدتا هبالغ

 ےس یابط ابط ایارسلا ونا : هلا ور ضب .یدلوا

 ۰ ردشعا

 نادز ی دی ایاسلا وا هرکصادنناف و كنابط ابط
 نما هدک دا افشا فک .هلتعب هنداعلا نیز

 ابارسملا وبا . یدنل وا قوس رکسع هن رز وا ندنفرط دوبل

 نرادمو هرصبو طساو بوزو برج ید كنومأم

 ۰ ید ووا هری
 نهم ره لرم ن نسح ی رباقارع هنرزوآ كنو

 نند ردنوک وک هنرزوا ابارسلا وا هلرک-سع یا

 اا سسااوا ك ردا تنش ییلبعج و هلع 3 رخ هب ایا رسا اوبا

 نان وهدار وا 4 را رف ه هک و حورح ندن سولا وخ هف وک

۷۹ 



۳ Ez را دیر E 

 نالوا یانوزعرات دیش رلانوره ح یا و 1 11
 یدا یسلاو هف وک رفعح ینا ند ِ

 ءدودل وا تفآالح نیشذ 5 نیما هدهروک ذه ا

 نییعت لاو هنتالو هفوک ییاسوم ن یسښیع ن سابع

E یدنلوا. 
 قاع یل سن نسحهدفد) وا هفیلخ نومام هد(۱۹۸)

 روصنلا ند ن نق فرط نسح و شعا نیرعد دراما

 ردشملدا بصن ل اء ه هفوک ٠

 هدن راب نوجام ونیما یرالع وا هلتاف و دیشرلا نوره

 طاضصتا و ا هدزرمللا وح قاع هدک دارا تاودح هنو

 زک ره هرکصتدک دتا ررهت وفا تفالح و شلوا لئاز

 ندنشدل وا شلتا دادینسا بسک لمس ن ضف هعقالخ

 یردار ناتلو یریما قاع  Eهب یلاها ندننالماعم

 هما رم یارحا راد واع هدنف و 7 یعیدا وا شک ترش

 لتف هددادعر نکیا وب لوح روص۰ ندن رلود] ون تص رو

 نسح ن رړع ی زا ۱ نالوا شواتوا  Iندندالوا ی

 ینیدل وا تتت هدنناسل هک - ےهاربا نب لیعاعسا نم

 تیدنشل دا تیالت ود « اطابط » ندنفرط یرد هل :مح

 هلغغل واتوعد هخاخا ندن رلورط هحولع هم راشو هب دب ز



 ۴ قا

 ۱ )3 رو توش اله ناتو یشادلرق ۱

 ردو da ےک دیا تاف و ید KA نخ د نابا ةد روو

 هلا لزع یرع روصنم ندنکندتا یون وا یچ اق

 هشرزوا تعافش نالوا عقاو كند و سبح ًاديقما

 ۰ یدابا 3

 نی رع روصنم هنرزوا یسهروک دم هثداح" فرح

 ییعاعما یسع هن رب هدک دلیالزع رس نام تم یرهز

 (۱۵۹) و ماودردق هبفالخ كن دهم لیعاعما ۰ یدلیانیبعت

 قع” هال و هف وک طا لزع یلیعاعما یدهم هدنس هنس

 یروصنم نب دز هد (۱ ) و یییدنکلا حابص ند

 ۰ یدتا یی و

 رارکت هنر هللا لزع روصنم نب دز هد ۱5۳ ])

 یومنب یسیع نب یسوم هد(۱۷۰)و حابصلا نب قحا
 ۰ ردشغ وا نیعت لاو هنتیالو هفوک

 نب دم ني هل دبع ؛'ےھارا oe هرکص ندنو

 «یسیع نب یسوم انا «رفعج ییا نب بوقعب "میهارپا

 "ی دننکلا حابص نب قحما ۳1 "یسوءنب یهیع. نب سابع

 یسوءاعبار «یسیع نب سابع ابن *یسیعنب یسوم انا
 هن الو هفوک بدن ملا ىلع رفعجییا ند رفعج “ىهي لب

۳7 



 ام و هوما e 4 ا تلود ا

 4 توت سا اس نده ردص یک یعیدنل وا لیصفت هدنرلذحم

 3 ۱ نالوا شلوا روهظ بایروص هدنهنیلاوح و هقوک نیکد,

 ۱ یا او زوم كن هف وک ید ۳۹ 2 را هر ا علاقو

 لغ واش فلق لیصفت هدهّمناس ثحابم ردق هنلکشت كن هيسابع

 هل سیم ایم ما جرد كالاع و هالو هصالنا قدرطب هدنص* و

 نالوا رک ذلاب قوبسم هدهرکص ندنو ۰یدنلف افتکا

 ج نال وا لیصفت نایاش و نایب هلهج و هصالخ 0
E۰ ردکح هلی دنا  

 هنکلیلا و قبال و ةفوک هدنیبقع تم ذخا حاف

 نشو یفادنرف و تیم FE (۱۳۳) و ىلع ن هریاد واد ی

 1 ا روا كنایع هلکعا نییعت ییا وم نب ییسع

 ۰ یدلیا ماود ردق هنګ رات

  هفوک هلبا لزع اش هد زات وا روصنلا. هفیلخ

 ۱ . ردشعا نییمت یتاهلس نی دم هنکلیلا و

 1 د (۱۵۳) یلیل تف نب هلفادبع یسیضاق هفوک

 تك

٤ 

 یدن) وا بصذ حلا هللا دبع ن هد كرش هنر هلردنا تاف و «

 ) هاا لزع ناعلس : ند ررع یبلا و هف وک هد ) ۱ هو

 ك يهز نب رع «ردشفلف نيت یبنعلا ریهز نب رج هنر



 هر

 ناسارخ تونل وا بصن رومج نب روصنم هاب رب هلا

 یسیلاو ناسارخ هده یا شغل وا قاحا هقارع هدیتال و

 لزع روصنم .ندنکیدغا لوق یروصنم رایس نب صف

 ۰ یدلدبا بصذ زر زعلادبع نب و قم هللا د.ع هرب هلا

 روعح ند هللادبع ی هب واعم ي هلادبع هد )۱ ۲۷)

 هلیعوفو هلاقم هدنرلارا هلبارعنب هللادبع بودا ج ورځ

 .یدلیا تعزع هنسیلا وح نیادمو رارف ندهفوک ابولقم

 ؛ناولح ندنغیدناللوط ثالهیلغ یلیخ هنشاب هداروا و

 اغا یاول متن .هیرفرط یر ؟ناهفصا ۳ ناو
 ۰ یدّتا

 بودیک ه هفوک ینابیش سوق نب كاحد بقاعتم ینو
 هب وما تل ود یتیفک هکر دشت و ط هل رح هل رع ن هل اد,ع

 ۰ ردشف وا لبصقت هدننع* د نب ناو ندنک ولم

 ه ریبه نب دیر ندنفرط دمع ن نا ورم هد (۱۲۸)

 *یدل رب و ما هلاتق هلراندبا ج ورخ بولی ردن وک هقارع
 ار وحام ندنفزط یارک مس وا هد (۱۳۲)

 تارف دورولاب هنا وح قارع هبطق نا رد وک

 هلیعاتا هرببه نیا و هبلغ هن رکسع كنهرییهنبا هدنسزحا و

 و یدلیا رارف هطساو راز

 هللادبع سابعلا وا نالوا یی 7 كن هما یافلخ



 3 37 دادا رد فحش كةم E ۳۲۰ E ل

 واو قار للادمص م ڻد دلا هدهروک ذم هن 5

 یشادنرف لدلاخ یکلیلا و ییال و قارع نییعتلاب هنکلیلا و
 ندننکیدلیا تافو دسا تونل وا هجو ههللادبع نب دسا

 5 هللادبع هدهنغلیضاق هفوک و قلا فسو نب رع ر

 ن مکح ندنفرط فسو نب رع كرهلدا بصن هم رش

 ۰ یدنالق نیبعت لماع هب دف وک تلص

 هل اصا كنيسح نب ىلع نی دز هدنسهنس 0۲

 هری  فسو ییکحهدیا ح ورخ هد دف وک هد دکلرب

 كنسالاها هفوک بودا راسا _ نکی هدنسالا وح

 ندنفیدزاب تیکت ۳ r جلا ا تح :

 "اقامتم توردنل و روع هلا عج ور یی ییاها مکح

 و وا یو ار دع نار ندنفرط ةو
 یلع ن دب ز ۰ یدل وا لصاو هب هف وک a رفت كم

 . كحودا ح ورح ه دن رهص هرو چ هدکلرب هر اعصا

 جاق «یدلیا حورخ هلرفن شب نوا زویکیا یکیدلببهدا
 . یدلوا لوتقم دی هرکص ندهلبان نوک

 لزع ند راما قاع رع نب ف و هدنس هنس (۲٢)

 یا ر

2 



 هدافوک ام رش روھ د وات رک زخم شش وا
 هنساضف هفوک هلکشا افعتسا عرش هد (۷۸) یدیا یطاق

 ۰ یدلدا بصذ یس ومنذ هدرب وا

 رهد ید اب یی رهشت طاسا و اک هد )۰

 رجس ةا أ و ندع و هدنن هرصب هلا هفوک روک ذم

 : ردوا

 وا هن رب هلا لزع هدر وا یمیضاق هفوک هد (۸۵)

 . یدنل وا بصن یرعثالا یمو» وا نب رکب
 هنکلیلاوقبالو هفوکهلکعا تافو جاج هد (49) ۰

 ۰ یدلدبا بصن هشېک ینا نب درب
 3 دیتا دبع هنکلیلاو روک دک مال و ود )44(

 نب دز هد ) ۱ ۰۲ ) بول وا نییعت در یاب و

 دیحوتلاب یتیرلت الو ناسارخو هفوک و هرصب كلادبع
 یشادنرف 4هرباد یکیدلیا لیکسشت هلیمان یراما قارع

 نب نجرادبع نب ےساق هن_هاضف هف وک و بصن ین هل”

 . یدتا نیعت یدوعدم ند لا د,ع

 هنر لا لزع ندشراما قاع هل هد (۱۰۳)

 نسحنب نیسح هنساضق هفوک هد(۱۰4) و «ریبه نب كز
 یوهریبهنب دز ماشه هد(۰ ه) تونل وا نت ودا

 هاکشا بصذ ییرسقلا هّلادیع نب دلاخ هنر هللا لزع

ê 
5 8f ما 



 ا ۳ را و و

 دبع ا 9 یرماع ریز نیا هددعوقرم هم

  هیمفوک لا دبع بودا رومأم هنکلیلا و هف وکی عیط+ نب

 نوجا قلا یتماقنا كنيسح ترضح هرکص ندقدراو ۱

 9 هلبت-یر یعازلنادرص نب نایلسیتیعجب نیباوت ندیا لکشت
 ` ههرزجوقا ی ندنفرطناوره لرد هنسیلاوح هو زج

 ج هبراحاب هلبا دایز نب هلا دبع نالوا شلدا نییعت ىلاو 2

 5 3 ۳ لا ر کم یادنفهر یا وا دیه
 ۱ نب هلاد ۶ دنګ رات )17( قلا دبع یا نب راتح ندا ر

 ۱ اع هک طی یموکخ و درط فا
 3 pO یشادنرف ندندناج ریبز نبا هدنساننا یت هم ولع

 ۱۳۳ و احا رزان راتا یارک لار

 قا رع یلاوح ناوم نب تاللادبع بول وبعوف و ك و

 جر (۷۱) هنکلیلاو یتیالو هفوک هدکد نايا طیض
 39 ۰ یدنشعا بصذ یتا وره نب رشد یشادنرف

  ییالو هفوک هدنسهنس ( ۷۳ ) ندنفرط ثالملادبع
 | هدلاح یغیدلوا شفلوا هبجوت هثرح نب ورع یکلیلاو

 قاطو رح هدکنسیکیا هلا هرصبو هفوک هدنګرات (۷۵)

 فس وب نب جاچ هنت راما ق ع نانل وا لیکشت لر هل ردشلرب
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۳۲۳۹ 

 امد او ربغم نکر دیک ه هف وک نچ رادبع هد هنسلا نام

 ندقدقحندسبح جراوخیمیدل وا شا سبح و تسدرد

 كنماطاا ر رج ن ذاععو یلسلا نایبض نم نایح هرکص

 یرلفدل وا شبا لیکشت هرزوا قلوا هدننلا یرلتسانر

 ندنفرط نجرلادبع ندنراکدتنا نایصع راهظا هلیعج

 ندر بود لتف ااغ یبراوخم رکسع نانلوا قوس
 لمح لاها هل ریس ۇش یکید سوک كنچ رادع هرکص

 ءرايدلبا تیاکش ٌةعفر عفر هدنقح هلتهج یرلکدم هدیا

 هلا لزع یچرادیع هدن هم هنس )4( 4 واع« هيلع ءا

 یلاو ه هفوک ییراصتالا ریشب نن نامعت ندمارک باعصا

 ۱ ۰ یدلبا نییعت

 یهفوکو  لزعیریشپ ن نامت هدنګ رات (5۰) دز
 هیحوت هنس هدهع دایز نب هللادبع هللا قاغا هه رمد

 واوا تبډاخ دیه الخ هرکص ندننافو كد بودا

 هدنس هنس )٨4( و شعارارف دابز نبا هدنسهرمص فالتخا

 دوعسم نب رهام هنت الو هفوک ندنناح ریز نب هللادبع

 دراطع نب ربع نب دمج ندندناح ماع .یدیشفلف لاسرا

 مزهنم و تولغ» ًایرح هدکدنردنوک- هاتسار شب هک
 نانل وا قو هلدتقافر اقرونب باتع هرکصندنو «یدلوا



۳۸ ۱ 

 ۱ هلتدوع رک ا یی توت نءرص ۰ و ۱

 3 نو .ترصح یک یراکدلیا تماقا هداروا ردو هنتاقو 1

 بولاق هددف وکر دو هب هک دیا و هب 4  واعم یتفالخ ید

 | هيدتيدم زا دملا راشم یتفالخ سما هد )>1(

 ۰ ردشعا تعزع

 2 ترصح یلیلا و دف وک هدهروک دم : عف

 .,یدنلوا هرحوت هصاعلا ۰ نی" ورک دورا دن. نداد فرط

 هرب هلا لزع هللا دبع هن رز وا هلن رام ضهب هدهسدآ

 ۱ ۰ ید)دبا بصذ هبعش نب ة ربعه

 بودا ماود هدنكللاو هفوک رد هم اف و ه ربغع

 ا یتتکیدلنا تافو النادل ی (۵۰) كنرحه

 ندندناح دابزیسیلا و هسصب قاخ الا هنڌ ال و هرصد ال و

 ۰ یدال وا بصذ لماع تدرح ند ورع هب دف وک

 ا ل لردیا تافو دیعم نب دایز هدنرات ( ) ٥۴
 ان دلاخ نب هللا دبع ندنفرط هب واعمیب N نالوا

 ۰ ىدا شک اوا هر ول

۹ 
۹ 
۴ 
۴ 
3 

 1 : 5 ھهز وک ذم تنالو هلا لزع هد دم وق ر هم ٍِ

 e نعت سو لب لاهص

 نبع فعلا نام ند هللادہع یمهداز ه ربشمد تن هب واعم



۳۷ 

 ندنناح هفیلخ كج هدا نعت نصب خش و

 رغ ترضح یبش وا تصن هنکلیلا و الو هفوک هب

 هنس (۲:) .یدیشلروم تیصو هدننافو ناڪ ندنف رط

 هن هن الو هفوک لا لزع هبعش ا ہدنے هب رک

 عیات و كناغم ترضح بولبر وب نیبعل یرلتمضح دعس

 هر ترش )۲ °( هلهج و یعیدنل وا ناب هدنلصف یفالخ

 دن رز وا یر هعزانم نالوبع وف و هلن رات رب ضیح د وعیسم نا

 ۰ یدنل وا بسصذ همتع نب دیل و هنر هلیلزع دعس

 هدنفح كردا باکترا یهانم و تربس ۇس دلو

 هنس (۳۰) ناگ ترضح نب هتاکعش ندا تدحم

 یصاعلا نیدیعد هنکليلا و هف وک ولزع یدل و هدنم ه رحم
 هدنص وصح لصف كنساتف رو رتشالا كلام بوروس نییعت

 (۳۶) هنرزوایراهمولعم تاعوفو نالوا شل وا لیصفت
 تصذ نیژرعع الا یسو» وا هرب هلا لزع رجس ةد تس

 ۰ یدلدنا

 یامش نب ةراع هدنتفالخ تیاد یلعماما ترضح

 هدهسیایدلیا اهنا ییاسوم وا مت ندکدردنوک + هفوک

 هبلاراشم ماما و لزع ییاسوم وا هدنساننا لج ٌدمف و

 بوروب ذاا تفالخ زکم ساروا كردنک ۵ هفوک

 فال ی یراص الا د وعسم وا هد دف وکه دن راتع زع هنیهص



 ۴ یرفیرش رب 2 رزقا ایهنع وا یر نیمسح

 ۰ رد هدف ضر ! عفاو هد رژ

 ا ی 9 هدف وک هکر د هدنادللا تك توقا ۱

 دايز از «یدیا ردنا باعینسا یرفن كيقرق عما ا روض
 یا رھش .یدنلوا عیسوت هدانز اهد هدنامز یکلیلا و

 :۰ یدا جات هدابژ تی زو

  یرلتمضح صاق ویا ن دع یشوشا ربا قایندتفرلخ

 تك حایهوا هب هفوک سفن هدست ند> بول وا رومأم

 ۱ عانعت هنا ولح ند روغد نانل وا طدر هندی ال و هفوک و ئالام

 تالام ن ورع هب ادور رو و باططا ن زارمص هنادیسام و ۱

 ۱ تامهلاراشمو شغل نعت لماع رقع! هل دبع" هلص وهو

 ۰ یدیشف و یرلتضح صاقو یبا نب دعس یراعج رم
 عوفو ندندناح لاها یعهنس یحم )۲ 2 لت عمه

 ۱ . نییعت یبیرفشالا یموع وا هنر هلا لرع ندنکلبلاو

 هم قرەنلوا ل نزع یو وا هد (۲۱) و ید رو

 : یدل دا تبصذ هیعس ی 5 رغم

 هنرزوا تیاکغ یلزع ندهفوک كصاقو یبا ن دعس

 سا ي كنهروک ذم تیاکش بولوبعوق و یرورض

 یر نت



 Cro : تاک کیا

 هلن قره وا هبا هعفد ه ا هبلغ ا هن 2

eه دعد بودا دابرب یییلاها هاب تاراغو موعش  

 . رایدلیا تدوع

 یغیدل وا 9 كنهربصب ی 1 هاب ا عباق و

 را هتک ندنس هلصا تد روم تارو تازوا

 ف هب هد دع الاغ هلت و یک یعیدل وا تج و٥ ا

 همس 7 ره 2 رالح د ودعم ندنس هع دو تاط و مه نکیا

 بول وح وک ك ه س هراس هرادو شعا لک تم وکحرب

 لوا یطسا و نورف ندنغیدل وا شمالاق یسهیح رات تیمها

 ۰ رد شمام هلب ر وک وبضم هج راب اتنک یس هی رات عیاق و هدنرخ

 ثحبم یجنچ وا

 یخحرات یطسو نورف كنهفوک

 ردهدنناب

 دل نمدنفا هنع هللا یطر رع ترضح یتا ةفیلخ

 دف وک هرز وا یکیدل رس وک هدنس هرس ص نایب ییتفالخ عیاق و

 كلارا ثم ةفیلخ هدنسهنس ی (۱ ۷( كت رک یرهش

 ۰ ردهدنساب ض بناح تا رف روت دن رھ ۰ یدنل وا ان هل ما

 تر طح ی زل ٥ رکم مود و يج .ردارخ > موبلا



Aا تار  

 7 7 ر دلع هاکنسن »۰ ةو | اخ هدهسداشعاراعشا هدرنفح

 ۰ یدلیا اطعا ما هنعفد و ها را

 ا هدنرکدتک نوڪ ا برج رفعج وبا هلا شع زا

 هب راح هللا لوبق مدع ندنکیدلیا ساقلا هطاصم هاکنم

 هاکتسنیا و تر و ,a ندا شعزا ہد ہے

 رد رک 2 رهیمهدیآ تم و۶۰

 كهللا نیدلارصاتلا هةل یتراما هرم ص)هد )۸۷(

 ]اراش ریما 1 یعیدل وا هدنسهدهع لرغط ریما یکولغ

 روعآمهتسهراذا نه مصد لتا لمعاعما نيد ندنفرط

 نوحا 9۳ یعهل-هرمصات ییب ندرلبرع هد را راب وا . یدنا

 ۲ هلا هد وح و٥ رکاسع در ربا هدن راک دلیا موحش هبه رص

 كي هب راح ردو همادوا هدنرلارا بودا ماف هب هعفا دء

 بولد یروس ندلح جاقرب راد رع هدودلوا ہےک ؛یدلوا

 هل اب رح هدد هدرا یجایص كنههک وا ۰ رلید ریک ه رهس

  ظشو یرلناخ رلبرع «یدلوبءوفو تالت قوج ندنفرط
 یغیدنل و هل ریصهک یلاها . ریدلیا امت یرالحم یهدنرانک

 یراهلبق قفتنو هجافخ نوک یصکیا بوک هنهج
 نده رصد ماع ےد ہدنرلودلا ی ربح یراکج هک هنرزوا

 «ردرلشعا تدوع هنرارب یلاهاو ح ورخ
 .هل-ف هحافخ و قفس و ندودءح ندهرصب صا ید



 ۰ رونا بصذ

 فا )5( نالوا یتفالخ تاک هزرهتسلا هل

 .زواسحت كرايق ومس ىرالع زكا كفارع لاعا ردق هنس

 مامز كتفالخ رعتسلا ۰ یدیآ لالتخالاراد رر هل را

 ' .زواح ندنسبلاوح یاره كراو وس هلراطیض ییلالقتسا

 یکیدلیانبعت ربلا و هب هطو م لاعا و هلازا هلیمات یر

 :یدنا نیبعت یلاو یییکتشک ندنکیلام هدههرصب هدانا

(o1)نرصد ۲ ندا قرص ناتس زوج هد  

 هد رص نکس هدکدلبا مو ۷ رکسع نوحا السا

 روعح وا نیدلا فرش نانلو یرظاب هب ربما تاعطاعم

 هب ہوا دم قافتالاب هلا و شع زا و یدلبلا

 یس هر رش ت هج كن وح ا و ه صد هاکینس نیا و شه مطاح

 نددرهتسلا هنلخ ۰یداشقک یرخوط هطما و هلت راغ و بهب

 اطعاذربا وح هل ۰ یدتا و رد یعاطفا هد الب صعب

 هاگنسنبا هدک دلیا قوس جد 2 هن رز وا ربا "1 هلیس

 كنه رصب و طسا و ندنف رط هاشذ لس را ناطاس قوس

 هعطق رب اعدالاب یتفیدلوا شلدا عاطقا هنسودنک امدقم

 هلوا یضار ها رب كلرالح نانلوا عاطقا و هنا را عیقوت



 ۲ یاد درک ور هیت راد هک هن

 بتا نافل اج ثایماو اه , يع کو

 e قارع لاع ۶ او هرم صد «یدن) وا راطخا و

 اغ زالماع ندنفرطو قلوا دام هنس ودنک جد
 . م یدلدنا صز هنکل هنک* دادفب ندلاداع هرزوا

 (er1) لرفنسفا نب ندلارع یردارب كندلا داع

ET TEهان ال و لصوء ینز نیدلاداع هل نوح یافو  

 نیدلا دهاع RE رز هم دادعب و شعا تا لوڪ

 وصل | وا ندنناط و رم قارع بونا وا نیع) زورم

 «ردشغ وا ضدوفت هنسهدهع رار هلنا هراس لاعا یتیال و

 ۰ یدل وا دم راتف و قوح نو كن داا دهها

 ندنکیدلیا تافو نیدلا دهاح ۶ ) ۱ ۱

 ی واطت رط نده قوس ءا ما یا و 5 حصا و رطسا و

 ۱ ۰ یدن) وا هح و هتم هد

(oY)تافو ق اد را هه  

  هدنرش قیتقلا هفیلخ هللا دوما نب دحم هاشکلم كردما
 . ناو هددا دز كندو ولس تلود ندنغیداحا تاب اب٣ باپ

 و طسا و هد رص ییعندنل وا ماي دءفد ندنفرط

 یهدرار وا درو وج قرهنلواقوس ر : راهر وا و ما رو نیس تل ۶ مر کن هد اف ط



 ۳۳۱ باتک یضکیا

 بهاذ هیه و ندیلع ما یلعرغ مانب هنغید_ال و نو

 ۰ یدلباكب رع نهر باعا هزوا قهروا جاچ هلغلوا

 ربا ۰ رایدلیا یدصت هلاتف لردیک دن زوا حاج بارعا

 ردق ه هفاسم قانوف یکيا ههرصبو مادقا ه هاج ىلع

 یلعزغ هدلاح یعیدل وا شا ماود هام هدن راد نتف رط

 ىلع ربا ندنکیدلبا منم ندلو خد ههر صب ینایگس را

 یاد یرابیبابر رار هل لورا قرط يا
 ندهرصإ هلبا هر ک تیعجر یعزع ۰یدتعاط بوزو

 كاع ریما هدک دتا موج هذ رزوا ىلع ريما بوقح

 نالوبعوقو نکیازاك هلی هتعج وا تال هبلغ یهدنناب

 ۰ یدل وا قرفتم ییعج و لوتقم هل اب اس E هد هب راح

 .) ۱ ۳)یدرب ویدا الیذسا ییهرصب نایکس ند ىلع ریما

 رفثسفا ربما یتوح دوج ناطلس هدنسهنس (۵۱ 4)

 لع رب ءا ییهرصب رعنسقا توردنوک هلر و ییراح

 ٠ ردشملا ندندب ' نامکس ت

 ربما یبهرصب و طسا و هیلاراشم ناطلس هد )۱٩(

 تبا ندنفرط رفنسفا بودا عاطفا هيس رپ رونقا

 كن دلاداع ۰ یدل ردن وک یکنز ندلاداع یبع وا هل روص

 هلیسلروک یبهیطع یعاسم هدطابضتا ما هحهرسص)

 دادغب نکردیک نددادغب هدنس هنس (۵۲۰) دو ناطاس

۳۱ 



۳۲۰ 

 2 a یتومس ۳ ناطلس تقاعتم یتیراعا

 1 ۰ یدلیا هرادا هل را هطسا و یزد قتل و

 دح ناطل رم ییالو ه رصد هذن رل رات ) 0۰۰ (

  شلدا خاطفا هبیراخ رقنسقا ریما ندنفرط یقوعلص

 هل روص تبای تاذرب هدنمأات یاب رفنتس ندندناح رعنسا و

 كب هن را دا نس كن ةر صز یاب رفت : ردشلردن وک

 هلرهرج و ۳ ندنفدل 3 و ا هد ۸4 - > رد ۱

 ۰ یدلیا مادوا زی نسح ا هلا وص

 تودا ما ود رد ۶ ۳۲ 2 ) o1١ ( قبا دل ره: و

 هیلیعاعما كارتا ندننکیدتا تناف و دمحم ناطلس هدخ رات وا

 هلکعا دارم صو كلربءارب هدنما یبعزغ ندنساه ور

 | یلعزغ هدک دلیادارم ییلتف بلارقنسو صبق ییتاب رقنس

 لف یلارغنم ید یلعزغ ندنکیدلبا لتق یملا راشم

 ۳ نب ىلع ریما نده قلب ءا صا هداتاوب ۰ ید تا

 بل ارقنس كنو بول واری ءا هاجا> هر صر یر هدنمأت

 ید كد هفاط هرف دلر و هنغد د) وا تدوم هدب رندن هلا



 9 0 باتک یعکیا

 و

 مالتی هریک هلا ۍدسا روصتم نب هفدص نب ت

 هدن راکدنا ترشابما هب رح و تم نع و باڪس ا هریثک د ولج

 لوتعم لقعم هلتاصا كنسیر ندرفوا نالا ند هعلق

 نفس لیعاعماو تدوع هر ےب ربا ییا نیا بول وا

  aAیدر و رو فک بام ) ۰/4٩۱

 دا رس الاب ندشدیا رهوک یسهنه دادفب ربطا یا نبا

 ناععتسا یرکتسع یغیدلا هلدتفافر یوزهلا نسخاوا

 لیعاعما هدنرلکدتا هب راګ لردنا ته هبهسدعب هنو

 هرکصندقدلاییراهگا للیخ بودیارسا هدینسیکیا و هبلغ

 ۱ ) ۹4٦ ) یدلبا قالطا

 لدنصاج تب وقت هدنروما تالیعاعما هرکس ندز و

 دستم یتراما هد هرصب ردقهنسهنتس ( 44٩ ) قرەلوا

 ۰ ردشل وا

 یهرصب د نه نب هفدص یک اح هلح هد رات وا

 نییعت لماع هءرصب یثاشنو یکولع كندح لا ايتسا

 هرکصندقدرا-ح ندلا یهرصپ لیعااو ۰ یدلیا

 يهر ابرح هل رکسع یکیدتا كرادت ندنس هلق هعیر

 ك رانال وا شم تسوک ليم ه هقدص هعدعم ندیلاهاو طبخ

 هقدصهرکصخدقدلاق هدار واتدم هامر ردنا اع ینو رالام

 الیتسا یهرصب رارکت هلرکسع نانلوا قوس ندا



DS GD ی rN a 
a SES 

 ور ان ۳

 ا ا ۴۱۸

 4 و . شفلق نیبعت یلاو ههر وک ذم تبالو بسا

 نعم ناعص هرصد ندنکیدلیا تافو وللا جات هدنسهنس

 نالیع نا هد ( ۷۳ ) ۰ یدیش شف وا هیجوت هل الیع نا هلا

 عوطقءلد سرف زوو راند كيزو یتیالوهرصب و لتف
 تدمر هموقرم تیالو «یدلدا عاطقا هنیکت راخ هلا

 ندفدلاقهدن رب هرادا "هدهع هللا هعوطقم تالد كرل

 هد (AE) قرهنلوا هیجوت هتاذ مان همصعلا ریما ه رکص

 یر ىل مام یب ندرلبع هلیه ود ا

 لب" یکیا ہدموجش ویو شعا طبض ییءرصب هلا ت
 هننرزوا كنو .ردشملوا قرنحم هشا یلیخ هلا هناهتک

 دم نب هفدص یک اح هلح و نییارهوک ی ہوے دادغر

 ییراقدلوب رابع هدهسیا رایدتا تع نع ه هرصب ها رکیع

 شما هلا رت یهمصب مدقم ندنرادورو كرلناو امت
 هنکلیلا و یتیال و همصب هدهرصو اوست ی

 هلا بص جاق ریما ندفرط قرایکر ناطلتس 3

 ید وا هلاحا هلا ران ییا اعوطقم ید یاد راو

 نب لیعاعا ند هيو وس ءا ضا هد س هنس ) (4۸٨

 تدمر هبلاراشم ریءاو شغل وا لاسرا هنهرصب یتحنالسرا
 ۰ ردشعا درفت هد ( 1۸4 ) ودا هرادا هان ییهیصپ

 نوا الرنسا ییهمصب ریا یبا نب سابع هل ودلا بزم



 ۳۷ نات ی کیا ۱

 هرکس :راصلاک وا هلتهح ید وا
 هکو للا نع یلغ وا و عز ندند نیسطاالم یهریصب كرهلک

 ۳۲(۰) ردشلیا هیجوت

 هت راما دادغر كي رلا تال ٥ نده و یب یا و هرمص)

 هدنخح رات ( 44۰ ) قرولاق هدنههدهع كولاانع ردو

 , یشادنرق هدقدل وا قارعریماریح رلا تال» هلیناف و راح اکو با

 هد )٤٤١( و نیعت هنکلیلاو یتیالو هرصب ی یلعوا

 بوردنوک رک تع هتم رضب هل دادام وق یرسایسد

 هراس هلبا یلعوا رمادا یءرصب یریساسب
 هنرزوا هصب یخد محرلاتلء قلارا وب ردا

 كل و ناسیلسا یراهلبق رضمو هعیر ندیلاها هلقهرا و

 هنفرط نا یلعوا كلردا البتسا ی هرصب هیلاراشم

 هاروا ییرساسب هدفدلا ییهصب ممح را ال ۰ یداکح

 كن هفیلخ یربساسب هرکصندنو ۰ یدشا بص لاو

 یتومس ناطلس بقاعتم یک وا عفد ندهرسصب هلب ریما

 هنس هارادادب یتءوکح روعاو دورو هدادغب كى لرغط

 جات ندن ساما ییکلیلاو قیالو ۶رب ر ىیدلا

 : 1۷ ]) ردشعا هیحوت هریکن نب بسا رازه كولا

 نرواس دعسلاوا ضا هد ( ٤١١ ) یتیالو هرصب

 رازه كوالا جا هنن هد )>7( قرەنلوا هح وت هرفظلا



  1 PEEتار" العور-  27

 8 هة رصب 1 8 ز زعلا الم مربا هل زر زعلا تال» لغ وا

 یداروا راه ردنا ق ویا A م

 :زابدنا درط ییرگسع
 تماقا هدةرصإ ردق ه4:تسهنس (tro) زب زعلا كلم

 هرکص ۰ یدیشفل و هدندب كعماقلا وبا ترش وی سا و سا

 جارخا ندهرصب یعتاقلا وبا كیرحلاب یرنیلغد زب زعلا ثالم
 یکیدلیا كرادن لردیک هلا ےساقل وا ۰یدردتا

 یزیزعلا تلم هللا هنراح نوک جاقررو تدوع هلرکسع
 تعزالمهدتعاط كراج اکو ا هن و طب ییهرصب بوراقح

 .یدتک هطسا و زر زعلا ثلءو .یدلیا

 هرصب ندنفرط راحلاکوبا هدکدتا تاف و مساقلا وا

 تعتاعلاوا هللا ع وطقم راند كب شع یونس ییالو
 ریهظ هدکدک تدم رب ۰ یدنلوا هیجوت هریپظ یلغوا

 ندنکیدتا مارا یلالقتسا ةیعاد با عطف یروکذم عوطقم

 E هلتفافر روصنم ییا ن لداع راااکو ا

 .یدلیا طبض ییهرصب هد( ٤۳۱ ) و
 مرکمن ساقلا یبا نب نیسطاالم یکلم ناع هدانناوب

 یهیجو ودك لیدر هلا مط راشد كبح وا

 ٠ ریهظ هرکصندقدلا یس صب هلا طرشوا و شو اعدتتنمآ

 نالو هدنتوف راند كم رونکیا و ضبق یعساعلا یا ن

 د شو یا



 ۳ نا یعکیا

 یسودنک و ۰یدردنوک هراهلاک وا ًاززعم هرکص
 تیفیکو ۰یدلوا لخاد ههرصب هلب رکسع كرالاک وبا

 یسیلاوح هرصضت هدفدل وا یوی كنهل ودلا لالح

 قوس هنرزوا همصب یرکسع دوجوم هدنناب ندنسیلاها

 ۔هبلغ و هل راح هلب رکسع د وج وم هد هرصب ك راحل اکو نا ب ودا

 روصنم وا۰ رایدت اطیض ی هرصب هنمان هل ودلال الج هرکص ند

 ندنکیدلیا رارف هنفرط هللا هدکلر هلیرکسع كراج وا

 هن رزوا هرمصب هلراهنيفس تور و ماظذ دن رودنک هداروا

 ۰ یدلیا هبلغ یرکسع كبرنا لالج هن ا

 ندلمام رک ع نانلو هد هرصب هرکصند هبلغ وب

 رکسع راصلاکوا ۰ رایدریتک هعوق و هع زانم ر هلبلطلاوما

 یرابت روصتعوا هدهعفدوب البئسالاب ی هرصب هلیقوس
 ۰ یدتا هماقا هنتموکح اروا

 كعا تعاطا ء راحت اکو نا هدکدتنا تافو روصن وا

 تونل وا نییعن ريما هبهرصب مساعلا وبا یداماد دن رب هرز وا

 لالج هللا صقن یتتعا-طا راه اکو ا ًارخوم مساقلاوا
 هنمات هل ودلا لالح هدهرصب و ۰ یدایا دایمنا ه هل ودلا

 نالو هدهسصب كراصلاکوا نکل «یدنوقوا هبلدخ

 هرزوا كعا مایق هنعاشا لالتخا ییالوط ندنّو یرکسع

 نانلو هدطسا و كنهل ودلا لالح هلکعا سح یتهبدلوا



 یا ِ ی

 تا ۳۹

 "رام وا و هلودلا ءا نن سراوفلاوبا فرصت
 ۰ 1۹ 3 یدلیا السا | هدینام 3

 یزب زعلا ثالم یلعوا هد.ک دلک هدادغر هلودلا لالجح

 كل رام اکو با یهرصب و شا نعل : لاو هطسا و هلا ہرے

 .-یدیشلاقطسا و زخلاب هدنلا لزب زعلا الم ىا ندنسالیتسا

 زدق هنسهنس ( 4۲۱ ) كردا الیتسا هدیطساو راصااکوا
 نایرح رله راحو رلهعزانم هدنرلارا هلبا هلودلا لالج

 هد هل ود)الالحطاوو هدند یدنک هرص)ب هرکص ندک دا

 زب زعلا كلمو ارجا ملص ماکحا هک اضلاب هرزوا قسلاق

 ۰. یدادنا هماقا دیک طعا و

 ی ىلع وا ر ز و هد هم ود رم ا هلودلا لالا ج

 هال سا تڪ یاروا یلعوا هلا قوس هما طب یالوک ام

 هدسهرمصب و تع نع هبهسصب ندحآ-طب « رکص ندودلا

 روصنم وبا نالوا شادبا هءاقا ندنفرط راعل اکو یا الیتسالاب

 «یدریو یدبا درط ییلع ن رابتح
 یحاص هوحط!یروصتم وا راحل اکو |هدک دک دوو وو

 لیمح هریک هلرکسع هدکلرب هلا ییاربشلا هل دبع وا

 كردیا قوس هنرزوا یلعوا ریزو نانلوف هد همصبو
 1 ما ود هبسععت هد هسا یدلبا هہاغ یلع وا هدن راک دليا ترج

 ندکدتا ریسا ی یلع واو هبلع روصنم وا هدانا یکیدلیا

۱۳ al i 



 ی

۳۱۳ 

 هدوم هرب هش ندر

 ۱ .یدل وا روی

 اردک هلام رک هلرکسم امان یتئدوع هل ودلا لالخ
 دالبو تاسرا قلا نا: ناعرک مزبور

 هطاصم هدن رب هرز وا قلاقهدننکلغدب ل راهل اکو ا سراف

 ۰ یدتا زرت

 اشا ف راک هدنراپملغ اره" هچدادفز
 هک ارتا رک اسع ندنسعا ماودو روهظ هع ونت میاقو

 نیب هل راز وات كىرعو دارک او یسلوا ضراع لالتخا

 روما هلتهج یا یو برر لداسف و نتف مولا
 كنهلودلا لالح ندنعید) وا ناا# ےظع فعمص ها ود

 نایعاو ناک را تبولوا لصاح تمادن یالوط ندندر

 ندهرصب كن هل ودلا لالح و تیعج دقع هد ةا رونعخ

 ۰ رايد ابا تیغر *هارا هنشهماقآ هنلود رونا هلتلج

 وصح تاغیلبت یواح یاس ودهع ینانعلا رفعج وا یضاق

 هدنطماوا یسهنس (4۱۸ ) لاسرالاب ههرمضب هلنا هض

 قاع هلا هلءاک تامارتحاو تلج هدادغب هل ودلا لالج

 .یدنل وا دماقا هاب لس یتراما

 ییالو هرصب هدنلقن هت راما دنتسم كن هل ود)الالح

 نامرک رکصندنوب ۰ردش وا الیتسا ندنفرط راصلاکوا



Iربا تام :  

 هو ا لالا د ارا ا هد رات وا و

 1 قالسا هوا رع هلو دلا فرش یش 5 رف هنرزوا ې اط

 1 دلردکهزاوها ندار وا و هفارع هل ودلا فرمثم . «یدنل وا

 دنا نیبعت هراز و یتالمس هدفدل وا لصاو هرس

 شال و هرصب رد ETS (:۱>) هل ودل: لالح

 تافو هلودلا فرش هددموقرم هنسو ماود هدنکلیلا و

 یمسا هحدادعب هلغل وا لئان هتتراما قارع ندنکیدتا

 ًاهح و هدادغب هدب ودنک تولیدا هوالع هب هبطخ

 یعهبطخ هحدادغب هدنلوص و هطساو ۰یدتا تکرح

 هنمان هلودلا ناطلس ن راحااک وا یسهداز ردارب و عطف

 هبهرصبت هن ند عدلا یی رح یعیدنل وا تئارف هبطخ

 . یدلبا تدوع

 ف عد شول وا لوب دتزاحا قاره راهلاکوبا
 هلا سراوفلا وا فرصت نامرک و یسهدازع هدناتسز

 وش ثعراوفلاوا هل ود)ا لالح .یدا هدکعا ه راح

 یرزو هدکدنشیا هرکص ندال وصو ههمصب ی یسهلناغ

 . ندهسطب PE باحتتسالاب یتالوکام نب دعس وا

 را نددادفب هدک دلیا تع زع ًاهح ونم هدا دفن وا تک

 یهدنناب و در ہد بف ترو ص ر یک ود 7 و اک



Hk 

 هه 8

 تد٠ رب هلا طیص یهر وک دم "یلاوح لصاو ناو قوس

 هدلاح یفیدلوا شا ماّلا یتنعاط كن هلودلا بذهم

 -رزوا .هلرخسع كردا مايق هنملع هلودلا بذمم ارخّوم

 ید ی حطب ندنعیدل وا مزه هلود)ا بدیم هدکدتک هن

 هبار وا هدفدل وا كلام هب هکطب و ۰یدرب و ید اليسا

 .یدتنا تدوع همرصب یسودنک هلیسهماقا بان

 دیع ناو یریما هدفارع هل ودلا ءا هد )۳۹ ه)

 هلا ناف قیفرتلاب_هبهلودلا بدم هلرکسع یشویلا .

  هدکدنروک هب هصط) هلودلا بذمم ۰یدردنوک هب ههطب

 ینا ثالصاو ناو ےلست هنسودنک یتیالو اونم یلاها

 « رایدتا درط

(r4۷)یلیخ هدنراارا هل ودلا ءا هلا لصا و نا هد  

 ازم لصاو نا رمالارخا كردبا نایرج راه رای
 كنەلودلا ءامو تسدرد بیقعتلاب هلکعا رارف 4 هرصب

 .یدنلوا مادعا راضح الاب هتناب

 هن رپ ندنکیدلیا تافو هلودلا ءام هدنګرات (4۰۳)

 یهلودلا لالج یثادنرف بوک هلودلا نابطلس یبغوا

 ۱ .یدتبا نیعت یلاو ههرصپ

 ما ودهدقارع كلء ردق هنسهنس (4۱۱) هل و دل ناطلس



 ی ا +

 5 رخت نددعقو و هلودلا ءا
 یرادمح هعطب نعرا ندندن ناتسرکش هرزوا قلوا

 هل رک مع داف هلودلا بذمم و راعشا 4 ودلا بذمم

 هلا هباغ STER قوزع ند هللادبع نالد ردن وک

 ندفدقج ندهرصب ناتسرکش «یدتا اليا ییهمصب

 یکیدلیا موعه ههرصب هلا لاکا یتمواقع تابسا

 ندنفیدلوبعوف و هخاصم هدنرلارا هللا هل ودلا ءام هدهرض

 هیج وت هناتسرکش یتیالو هرصب هلدتعفا وم كنهل ودلا بذبم

 هل ودلاءاړ هدمه "كنه ودلا ماصعص مه ناتسرکش ۰یدنل وا

 هروما "هرادا ماّزتلالاب یییراتعاط كن هلودلا بذ و

 هرکنص و باکترا ملاظم هدنقح یلاها ادا بوالشاپ

 ۰ ردشعا ماود ه هفیظ و یاشا هلبا لیدعت یتکلیسم

 ن الع نانلو یئات هدناتسزوخ كنهل ودلا ماصعص

 مارا نست هرب لردا تافو هدهرکم رکسع نسخا

 تءنع هرواسب دنج نمره داتسا ن لیعاعا ىلع وا

 ندکدشا درط یتیرارومأم نانلو هداروا كنهلودلا ءام و

 - هد(۳۸۸) بوریوچ زوب هنیرفرط هرصبو طساو هرکص
 تعاطا ضرع 4 هلودلا ءام هد (۳۸۹) و الیتسا یرلاروا

 ۰ یدلیا

 وا هلودلا بذ مم یرادمکح و_هطب هد (۳۹)



۱ 

 وا ری یک
 دا فالتخا د دنا هلودلا ماصع هلا هلودلا یر

 یدرصب هلرخسع هلودلا ماصعع هد(۳۷۳) ۰ یدیشعا ۱

Ppی ىلع یدرفح هلا درط ی رهاط وا یشادنرف و  

 هده ر صب ىلع هد(۳۷۹) ۰ یدتا بمع) لاو دن لو ہر صا

 هلودلا ءا یسع هللا ىلع وا یساباب ندنکیدتا تافو

 كفا الم هد (۳۸۰) كل ردا روهظ یفالتخا هدن رلا را

 هلتهج یفیدنلوا لوبف اص یسلوا اع ه هلودلا ءا
 ۰ یدا وا لخاد نکل A كنەلودلا ءار هسصد

(۳A1 )یاتس ر ندنرلداق هل ودلا ماصعص هد  

E eردق زوترد ندراطد بودا قوس ههرصب  

 لود رب نا ۰ یدلبا قاعلا ۳ چد ا

 هد سیا رایدنل مضاح هلاثق هلرکسع یناعصا كن هل ودلا ءاهب

 فارشا و ليم ه هل ودلا ماصعص یعسقرب كنسيلاها هرص

 هناتسرکش هلا عابنا هیولعلا نسخا وا ندءرصب

 یرلقاط هلودلا ءام ندنرکدنا مایق هثواع هحهررخذ

 هلساعف ر نسطاوا ۰ ری درلشاب هک شدم وک ت هرلن و

 یفیدنوط ند رفا هرکصتدکدتا البثسا یهرصب ابرح

 ۰ یدردتا لتقف



 اتار ۳۰۸

  همصب ور, ندننامز رايدر و ۰ ردشعا عفد یتیهاش
  یلهلا رزو نکیشلوا برطضم نداانظع ىسيلاوح

 قفوم هنشداسا داما كموع و ه هلازا یلاظم ندهزصب

 ۰ ردشل وا

 ندنرقد-ل و هدنملع هلودلا زعم یمهشاط هطمارق

 :راید سوک تکرح نوا النا ییهرصب هد (۳4۱)
 هلرکسع «یدا هدنرفرط زاوها هداننا لوا یلمم رزو

 نالوا شاک هقبیصت یهرصب ندندناح دالا و تک زع

 ۰ یدلیا هبلغ ه راحاب هلا هیج و نب فسو

 هرمصب هلودلازع« ردا تافو یلهم هد ( ۳۰۲ )

 كن هلودلادصع ۰یدتا هیجوت ه ینبح یل وا یتراما

 نوجا قلا ندند یثبح ییهمصب لضفلا وا یریزو
 نکر هدد دا یدلیا لور هطساو كردک هد )۳(

 (rev) «یدلدنا اشا هدهرمصب یثبح هلت كنهل ودلا

 هاروا الیتسالاپ ییهرصب رادتک هلودلازع هدنخ رات
 ۱ ۰ ردشعا نیبعت یلاو ینایزیم

 طرص یهرصب هلو وس رص هل ود) ادعء هد(عدج)

 هل ود)ادّصع هد (rv) «یدر و هرهاطوا یلغوا بودا

 نداثدح هدنرلا رایرالغ وا ها رع تراما رد, تافو

 هلل ومع وو ر تعد ه هلودلا ما رهوص : 2۳۹ ad زانم

 ا نا

O: 4۰  



3 E ات 

 ۳۰۷ باتک صبا ۱

 هنمات یدنکییتراما هرصب هلیلاسرا دومن ولتباک ه وروت

 . یدنل وا مادعا نسحاوا بوردتا قیدصت

 هدسف ضعب هرکص ندقدل و رارق هدنراما مساقلاوا

 هلازا یداسف وش مساقلا وبا ندنکیدسوک مایق هدنملع

 هل ودلازعم یطسا و نکل «یدلبا اطعا ماظتا هنروما و

 ۰ (۳۳۶) یدلاق هرصب زکلاب هدنلا ردنا الیتسا

 هرکص ندکدل وح وک یت وک و عاقل ا وا

 تولغم هده راحت ندا نایرج هدنرلارا هللا هلودلا زعم

 هدهسدایدسا ما ّرملایب رکف قعوط هدلایهرصد بول وا

 ی هسص) 2 هدکلرب هلا هلودلاز هم هلل عیطلا هةل

 هوکح نيك رب هح د رص ندنکیدلیا طہص

 ۰ (۳۳) یدل وا

 ضر رفنم

 هاقو هش كانهرصب

 هرصب ندنفرط هل ودلا زعم ه رکی نیل طه كن هرمصد

 "یدلریو هیریهصلا رفجوا یرزو یکلیلاو ییالو
 ه ېلهلادګ وا ر زو بوداتافو رفعجوا هد (۳۳۸) و

 روهظ كانها ن نارع هدهموقم ادیت ۰ یدلدیا هیچ و

 هل ودلا نهم هلي عا عطق ییهلاتسم ہدنقرط هسصب و

 ندا لردك هطسا و ی هن رز وا صا نالبر و ندنف رط



 ے٣ 2

 ەداغتسالاب ندفعض و فو یکاح ناع ندنعدل وا ناباعت ۱

 ۱386 دنا یدنا مایق هب ااا یهرصب هل رکسع

 .فسو وقارحاینیرایک كفو هلباهلبح یر ندنرایصهک

 یدیرب بقاعتم یو ۳۳۳(۰) یدلیا رازف هناع ًابولغم
 راه راحت هلانور و نانل و امالا ریما هددادغد و هلودلازعم

 لئاز یتورث یا ندهیلاوتم تابراحو تاعوفو كردا

 رکسع هلفا والصاح تورت هد وتعد فسو وا یردارب و
 ۳ ناو یدو لدم ةنفرط تا

 تلاع تد یهدنفرط مانع وا هدسیا یدردلاق

 ٠ ردشل وا لوتعم و تولع» بوم و

 هاج ید ربلا دجم نب نیسخا هللادبع وا هد (۳۳۳)

 یدل وا عاق ىلع نسطاوایشادنرف هنر و توف بولیئ وط

 ندنفیدنل و هدرلتکرح رسابسانم هدندبفع یترامانسطاوا

 طاقسا ندنراما ردنا ثودح ماف هدنملع ر [Xa نب

 دارتسا ندهطءارف و رارف هنفرط رسم نسطاوا ۰یدنل وا

 هدر وا هد هسدا یداک ههرصب هل رکسء عدلا هلا

 « یدیشع ا طب ی ہر ےب هلادبع مساقلاوا یهدازردارب

 ندنوروت هلتعزع هدادغب نزرسهلوا بایرفظ نما وا

 مسالا وا نکیا هرزوا كّءا هلاعا نوروت و هاعت.ا

TTهو یی ی نت یه  



 .o‘ باتک یجکیا

 ی لب اد.ع هل روص تبان بویقک هدادغب یدو چ

 . یدردنوک یبیلع
 یکیدش ود یلتحا هن زا را هلا ۾ کم ۵ رکص ندنو

 درط ند دارد یا و داف با ندن راز و یاد رب نوا

 ندا روهظ هحدا رعد هذ هن ہمت (rr۹4) مکح و شادا

 شالا الیسا یدادغب یدر بول وا لوتعء هدلالتخا

 یار هنرزوا هدف ندا نزد هدد رکھ ۰ یدا

 ۰ یدلبا رارف هطدأ و

 هطاصم هدنسا را قثار نيا هلا یدیر هد (۳۳۰)

 هد ها یدل وا لتا هرازو هن ید رب ههلوبعوف و
 هدربانم هج دا دف ۰ یدلبا ماو ه-نملع دا دز رارکت

 «یدنل و ما . ند فالج یسعو-9 وا تنعل هیدن رب

 هدادع) هلن نیس جا وا یشاد رف یرکسع ینودالد وط یدر

 شل وا توام اد دادعد هد هب راح ردا قوس

 هدهرص ون .ردشلیا رادسا یدادهب یرکسع كندیر و

 تدم یا جوا و تاکترا یعاوا كالا ظم تواک هدادغب

 هل ودل ار صات ی لص وم ا ی د) وا ش نا ا

 یدر هاکعا هباغ هیدرو تع نع .هدادغب هليا هفیلخ

 فوعص هد دبر ها ءات :یدانا رارف یرغوط ههر

۰ ۲ 



 8 2 قارنا ب ۳ کا هلرادو هلودلا

 ۰ ردشلا هب السا نر یزا وها هل ر م ےک

(r7)بواک ههرصإ هل رکسع ۵َ هلو دلا زعم هد  

 ه را هلمکڪګ و تع زع هزاوها قاعفتالا هللا ید ر

 ۰ یدّقج ندزا وها لز هیمهدیا تبواسام > ۵ دلت رلکدلیا

 زاوها ۰ رايد دا طبض یزاوها یدبر هل ودلا زعم

 ید یدلاوح ه رس هل هرکص ندکدک هلا كن هل ودلا زعم

 كنو یدرا ندنهدلاق 3 ید هنس الاسا زظن كو

 ٠ قعادلا هد هل ود)ا زرعه بولوا بهاذ ههش و نوحا

 نا هال دهد یا یا نونا ییا

 ۰ یدتا تدوع ههمصبا

 راءدساییار وا هد وا توراو هطعا و ےک هدا و

 ردقن ره قلا رنا *یدر و یدا طیص یی ۵ رغما لاوما و

 ه یدنرب یطسا و قثارنا یدک هد دشا ید کسا یمکح

 صضرحیدب ر هلک ءا راعشاییسلا ندنلا كمکح هیحوتلاب

 یدبر » هرکص ندد,لع مکحم هدهسدا یدلراص هشدا هلا

 نا ۰یدلیآ موخه و و ترهاصخ دقع هدنرلارا هلا

 ی ی قلا ما رتنا هعلخ توانا رارف اوقف قفاز

 یال را شعا اطعا هیدرب یرازو دنسم و همکص



 ۳۰۳ بانک یصکیا

 قارنا ه رخ الاب ۰ یدارار وب هدنآ هلن اعم هرلنانل و هدنماع

 نیعذ 4 رازو ییدیر هعحا رلا هب 4 فیلخ توردناق

 هباینلاب ندننکیدقک هدادفب تاذلاب یدر نکل «رایدردتا

 ۰ یدزدنوک یقوک نخ دچا

 تولوا لتصاو هدادغب هدن هنس (۳۲۵) دجا

 یمجو هل یاد رب ةا هزاوها ید كند الو ه رصد

 یهددادفب هلقار نیا هرکص ندکدتا لاصفسا یتیرما

 تیعجر ندرکسع هلغل واضراع تشابغ هن لارا رکسع

 كن دن رپ ۰ رب دلیا تالا 4 ید رو تم نع هه رص

 هن رلارا هلقتار نا یالوط ندنسعا لوبد یرکسع وه

 هلہنقافر مکحش ندنرانادناموق كرت ندنکیدش ود فالتخا

 تولغم هرکص و بلاغ ادا رکسع ییدردنوک نوجا

 تاک هر هما نوګا تن وأعم ید قار نا تبوا وا

 ییعج هيم هوا قفوم اب رح قث را ید رب و ید شاب هاب

 داع هلتع نع هنناب كمو ن هلودلاداع هلتهج یتیدالک |

 داع ۰ یدالشاب هکعا كىر هدنملع قاع یهلودلا

 زعم بوردنوک هلر مما ی هل ودلا زوم یشادنرف هل ودلا

 نا و هلع E نا داحالاب هل رک سغ ہر ھ) هلودلا

 زعم ۰ یددایا ررقت هدهرصب یدیر كردا رارف قثار



۳۰ 

 مز ا را هد درا یدک هن رز وا كلا

 ۰ یدل وا لوتعم یمودنک و

 ی نانو هدزا وها كن وا ف ندو هللادبع وا

 سکع هتفالخزکرم هئداح لردا طبض یسایشاو لاوما

 هدکل رب هلسنار نا امالا ریما یضارلا هفیلخ هدکدایا

 هطساو نوصسهلازا كلا دبع وا هلیاعصاسا رکسع

 را كتتادراو تبالو وادب وا ۰یدلیا تعّرع
 كن هقشب هه رکسع هرادا و یمازلا هنس ودنک

 هلی ور تكنرارادفرط یهدندزن هلکعا اعدت-ا ینست

 هلاحا هنر نان رفا یتیالو زاوها و لوم ینامدتسا

 «یدنلف نییعت هقرون رفعج هنسهبرکسعروما قرهنا وا
 تفو زار یدرب هرکص ندکدنا تدوع هةل

 یرکسع ا نا و لافغا هلبا دنفشیر یرفج
 قیبضت یرفعج هلسبلط هفولع رکسع هلعهردلاق هعایا

 ییلروک رکسع ندنفیدلوآ ها هسیا هدرفعح «یدلیا

 نداروا هلیسهام هظفاح یرفعج یدرب ۰ رلیدراب وق
 تن راب هرفعج هدمه ؛ لیصحم یییدصم مه تورا

 ۱ ۰ ردشعا لمح

 یغیدلوآ شعازاف هل وف لام هد دادغب كد رپ

 هلا دلو هاسح ر ندنسهدیسر ره هسیا یرارادفرط

 ۱۳۳۳۳ ی یا یا و

eT ۲ ۳ EA 



 نا ا باک ی کیا

 ناسا ندر یار لوما او و
 ار لاها هلدتهج یسالیئسا كح وادرم یدبرب هدقد#

 .هلوا سرد هتالصاح بولاق مورح ندتنارح و تع

 قیاس باوج هدکدلدیا .هبلاط» هن هدعب و ناس ییفیدم

 نالیردنوک ند-نفرط هلقم نیا رزو ۰ یدلیا ناسمرد

 هدوا یردنل وا عامطا هلا ایاطع ندندناح یدرب شف

 كزاوها هللادبع وا ندنکیدلیا قردصت یبالادبع وا

 يدريرگبسمو البا تکو فرش لک

 توقا «یدردتا ليم هنسودنک هلا اباطع و تلاقسا

 - ده اط یرکسع هللادع وا هدک دابا تدوع ندن رومأم

 یفیدل وا شعا ثادحا هدنملع توقا بویلقرراب تم ۱

 یرکسع ندنزو جاو هاقو یتوقاب هحرهاظ هدف

 ۰ یدیآ رو هدنا كىر

 یهدنملع هاتهج قلوا بلق هداس هسا توقان

 نوت هد رکسع هللا دبع وا ندنغیدمه الک | یهسرسد

 فنر را اس ات ه هح وا لّصاح

 هدک دکچ ندزاوها بونادلا اکو توقا ۰ یدتا غيل هت

 هیجو هنسودنک ندتفالخ فرط كزاوها هللادبع وا

 توقا ندنکیدلبا السا ی یلاوح واو نالعایهدنل وا

 دبع وا هلرکسع زار و یدالکا یتکیدشود ه هلیح ماد



 ۰ یدییفلق ۱

(r [ ۱ دلوا ىلاو هدهرصب قار نب دم هدنسهنس  
 ' ء«یدلیادرفت هلام هدورصت هدنم هنس (۳۲:) هدلاح یب

 ندنکیدلیا جیم هدتلاع زا هربجد ه دا دز هما 1 درفتوش ۱ ۱

 : هب هبطخ ینا .فیطلتلاب "هلقلا رمالارپما قتسوذتک هنیلخ

 3 ندکدتا تع زع هدا در قثار نا و شعا هوالع 2

 سم هلن كن كنسسحا ی هللا دیع وا ِ ییالو هرصب

 3۱۳ 2 تار بو نیم دارا رو
 و لنصفت ییآ هجو ر یعیاقو "

 یتموکح نود دن رب هدو رصد

(۳۳۰-۳۲۵) 

 هدنت ال و زا وهآ ید بلا رع ند نیہا هللادع وا

 هة رصد یتوفا لا مو ۵: تعالا وح زا وها جواد رم ر

 ندزآوها یار تبع لر : واد رم هرکص زا , هل رحاق

 کشک رزوا سراف توقان ندتفالخ فرط هک

 سی 7 رادا روما لزا وها و و ام

 ا ف: . 3

ge NNE PTT اد 



  EY E+ OEی هام ار ۳ 1
1 2 CE 4 7  اس جن E AB E 

 هنس هدلاع شدلوا شلاق ةدنمودهم ل
 دم هنکلبلاو یتیالو هرصب ندندناح هفیلخ هدهر وک ذم

 رول ردشل رپ هسصب و طاو هد( ۲) و نیبعت هللا دبعن

 «یدنل وا هبحوت هنسهدهع توقان

 هنرزوا یزواګ هیلاوحوا كنطمرقلا رهاطوا

 طساو جاسلان فسو یسیلا و ناجرذا هد (۳۱۶ )

 رهاطوا فسو هدنسهنس (4۱۵) بول وا ىلاو ههرصبو

 ید وا لوتقم و تول ار
 ییعاوتا لرلقلانف هدقارع داوس رهاطوا هرکصتدن و

 هدیلاوح وا هدکدلکج ضوط ههر رج دالب ردبا باکترا

 یمبرره كنهدوجوء تاعاج یا ندفلوا لئاز تنوگس
 .اوح طسا و یک یکیدلدنا باتا یلاو رر هنراودنک

 باما ید وعس ن ثیرح جد برع تعاج یکهدسیل

 .ردنوک صوص رومأم هنتهج هفوکر دتقلا هفیلخ ۰ رلیدایا
 نوره هنسهظفاح كنسلاوح هرصبو طسا و وال یکید

 .دادعب هدنیبفع لی و نکل ۰ یدابار واو کت یدرع نب

 كقارع داوس هثداح نّسوک زو هدنېلع تفالخ هج

 وو 4 ساز rı) ۹( ندنفیدقا رب نادیم هنطایصتا هداعا

 فدههن راضرعت كيلغت باعصا راسو هطعارف یلاوح وا
 شال و ہرے ند قال بناح هدهروک ذم هنس و شل وا



 ےک 3 ۳۹۸ 2 : ِ

 ۱ صر 2 E EJ نانلو هدنکل

 یسرادا ه مصل نیکد ۲ (۲۹۹) و شل ردن وک رالم

 . ردغطا نابرح هلهح وا وا

 نیەت قجادنک نب قحا ن دم هنکللا و الو 1

 امزهتم هد هراسح نالوبعوفو هلا هطمارق دم بونل وا

 یدلیا رارف

 نب نسح هنکلیلاو هرصب هرکصندقاحما نن دج

 سضعهلا نسح هدنسهنس )۳۰٤( ۰یدنلوا نیبعت لیلمنا

 ابرح ردا ثودح هنفر هدنرنب یرهلبق هعیرو
 بارطضا كوب یلاسهالا نيبو فلت مدآ یلبخ ندرلهلق

 گنهرصب و لزع ندنتبالو هرمصب نسح هلفلوا لصاح
 هنکلبلا و هروک ذم تبالو قال الاب هال و طسا و ىلاعا

 :یدلدبا بصذ یعازلنا دمع نب ماه فادوبا

 ندنفرط یردتقلا عيفش هلبا لزع فاد وا هد (۳۰۵)

 «یدنلف نمصت ىغا كبس 4هروکذم لاتا ةباب

 هرجوت هبسابعلا ن دماج هرصب EAA و ارو ۶

 هلتهج یییعت هرازو لدماح هدنس هنس (۳۰٦) قرهنل وا

 هنس هدهسدا شلدا هلاحا هاسیع نب ىلع هروک ذم لاا

 هنس (۳۱۱ ) طسا و هلف وا هداعا هدماح هنب هدهعوقم



 AV e نک ۰

 هد هءعفد و دچا ۰ یدتا روت نا ات ها 0

 . یدل وا قفوع هب هبلغ لوس و

 ردسع ھت قر و ج زا بحاص هد )۲ دف )

 .یدزسوک راقلانف ولرد ولرد كردا قوس
 ۰ یدتا قارحاو اعل ينا مود هد ( ۳2۵ (

 دکلرد وک هزاوها یار ورس ندور ا

 كح زلا بحاص هدنسهنس ( و

 ۰یدایا هبلغ تاعفدلاب هنن رکسع

 بحاتص ارگ قفولا ن دنا ۲
 مددع تارا ندنفیدلوآ رومأم هکقک هنرزوا 2 زا

 كن راراسو كعماع ناعلس ندناعصا كموقم و هبلغ هد

 طیص ییس هلج كرالع نالوا هدنرالا ند هلحد لاعا

 ۱ ۰ ردشعا

 راحو فرط فرط ورو هدم تر
 هنروما یک یکسآ قثرا « رکص ند راتب ول یغنبدل وا

 هلن ولغم یلاح ردق هنگ رات (۲۷۰ ) بویمهریو ماظتا
 ها ناسا دا قیر و و ماود
 عفدنم یه اغ ندنگیدشا مادعا یموفم هلا هبلغ

 ۰یدلوا

 ۔هطرشلا بحاص دادفب هن یتیالو قاع هرکصادن و



 ۱ و و

 ۰ ۲ یتیدادما ۰ تورا یا ند po و کن قحا

  كناغب نب یموم لاوحاو ۰ ىدا روهدیا ماود هعطق

 ۱ یدل وا چ ردو هندور و كارو راف هلند وع

 - لاو هنسنحا و زا وها جاسلا وا هان هم )1 (

 ندنفیدل وار وم ام ه ه راح هلبا ج زلا بحاص یقرهنل وا نییعت

 بوردنوک هلرڪ ع نج رادع یداماد حاسلاوا

 برح هلبا نابا ن یلع هدنسهیحات بالود نم زارع

 هیجان مرکم رکسع جاصلاواو «ید)وا لوتقم نکرد

 یسو لتق یتسیلاهاو لوخد هزاوها جز هلکماکج هنس

 ` جاسلاوبا هرکص «یدتا باکترا راقلانف ولرد ول رد هلا

  ندنفیدنلف نییعن یلا و هزاوها اهس نب مهاربا هنر هللا لع
 .یدنلو هدرله راح هللا جاز تدء یلیخ

 هتسحاو طعاو زا بخاض هدنسهنس )۲٩۲(

 یدریو یدبا دابر یرلاروا هلقوس رکسع
 زاوها یوبل ن دجا یطللا رورسع هد (۲۰۳)

 رال هئرکسع تحنزا بحاص بوردنوک هنب رافرط

  ,هرثک تعاج ندناهاو نابا ن ىلع ندنکیدلیا هبلغ

 ندقدلاناص یعهراب ناا نن لع .ربیدلبا رارف اح ورح

 رک اسع ینابان لیلخ یثادنرف هتد وع هزاوها هن هرکص



 لخاد ه هنئسر اح ورح و اهرم هدکدلبا برج ةه

 یموقمو ییهنیفس یراهعیلط كتفوم هددسیا یدل وا
 مادعاهدا ماس یک ۰ رایدتا لاس را او تسدرد

 ۰ یدنل وا

 ندنفیدل وا كلام هزاوها ج زا بحاص هد (۲۵۶۹)

 یموم :یدلیا رومأم هبرح ییافب نب یسوم دقعملا هفیلخ

 قحادنک, ن قحا ههسصب * ی نت نج.رلا دبع ٥ زا وها

 هب راح هلا جزو لاسرا نییعللاب ییاهسنب مهار ا هدورداب

 هنرزوا نابا ن ىلع نجرادبع «یدلیا اطعا یتیرما

 مازمالادع ۰یدلوا بولخم هرکص و بلاغ ادا ؛لردیک

 هن رز وا هرکس نابا ن ىلع کک هب ید« نصح

 رت نج رلادبع ندنکیدع هروک شاار هداروا تورو

 برح هلا ےھارا لردیک یرغوط های” نن ےھاربا هلبا

 .ردشملوا بولغم هرکص * بلاغ ادا هدکدلیا

 موسه هشرزوا كاا ی.نچ زادیق د

 هل واعمرک اسع هلابا ی ىلع ندنفرط جی زلا بحاص نک ردبا

 هل هرکصندکد تا تعحر ارو نج را دبع ندنکیدلک

 بحاسص هدلاح یفیدلوا شقک نو-حا برح هلا لع
 نجرادبع ۰یدلیا قاحصلا هب ىلع هلا هرکسع وقر جم زا

 * راید تا ما ود ها هلن ر وص هب وانم تد ەر مهار او



 ۳۲ ا ۶
 تعز E ا ا كعا عج ینیرکسع قفوم

 E یدلیا لور هدسالا يآ رینو

 ج :کیدلیا روهظ م هم ی هداروا
 هل کر ادن كنهبرح مزاول و تالا تولیکح هنف رط د ورداب

 یرظوط هنن رکسع كحنزا بحاص هرکص ندلاغت ھا

 فداسم هنررر هدرزوا بیصخا یا رم هد-فدلحا

 دلغ هح زلا تحاص هل تعرس 4 رح قفوع ۰ رلیدل وا

 یس ییراسن هلا لنق یتغوج ندنرکسع كموقمو

 رکسع هدانما لوا" .یدلکح هنف رط دورداب هرکصندکدتنا

 هزفداصت هناعیاض هرم ضعب ردنا روهظ قیرحرب هدنګا

 ةف هدلاح یعددل وا شعا تع نع هطسا و ندد ورداب

 .یدلبا تدوع هبا ماس ندنعیدل وا لصاح هقرفت

 ريما مان روضطصا هرکصندنناف و *لرفعح ن روصنم

 ۔ بحاص نکردیک هیلاراشءهربءا قرهنلق نعت لاو هزاوها

 . هدنرارا هلکع! فداصت هدح ن یح ندنراداق كن زنا

 _ نوجا مانتغا ینیرلیک هریخذ یڪ .یدلوبعوتو ه راح
 . هدکدلیا قوس یضوط هب هلجد یییرل هعیلط و روبع یربن

 ۲ 01 ا تبار -هرکسع .نکیدرذ وک كق

 ۰ یدیا روبهدبا رارف بوایزوب ی هلعوف و برح
 هاکل بلغ نالاق هدنناب یبم بوک یرهن یرکسع نوغزوب



  Eیک 0 ۱ ۱ ِ
EET: 

 ۳ E ندرت مور ۳ در

 یلط دادما ییناهفصا ثیلا وا نالو هدناب لردیک

 ید ندفرطرو «یدردنوک های دمت نم ی نوجا
 یهدیسحاوو فارطا بودا ماود هرح هل.ساصخ

 ۰ یدتا عوجر هع” لععم رم « رکضندک دا ایل ی راب وک

 ىج نابا نا یلع ہدقدقج ندهرصب چ زا بحاص
 نانلو هدنسلاوح زاوها یدک هن رفرط زاوهاو

 ىلع هلغلوا یداصع هدنراوح گر هرةعج ن روصتع

 ماود هرسقعز ه 9 ص ندفدزو 3 رح یروصنم نابا نی

 ییسودنک هللا شالت نوا كم یوص روصتم رد

 ۰ یدلغ و هدوص هدقدنا هر

 كور قفوم یئادنرف كدقعلا هفلخ هد (۲۵۸)
 نابا ن یلع هدکدنک هنرزوا كحزلا تحاص هلا ودرا

 ینارصلا دن ی ندنرداف كحزا بحاض و ج

 هن رانک لقعم رم قفوم ۰ یدنا هدنرافرط سادبع ر

 . یدناکه ن رز وا كةقوء نوجا ب رح نابآ ن ىلع و ۰ یدنیا

 هد هسلا ید رلشاب هب . هب رام مث منانلو هدنشیط اهم دقم كفوف

 بول وا مزهنم یرکسعو لوثتم هلینیاصا قوارب یمودن ۵
 نام کیدل ۱ بد رب هدهرکسع رب ازت یهدناب مازبناوپ



 ریو ماظن هنعجچ هنب جزا بحاص نکل ۰رد_ثغا
 زین دیعس ندنکیدلیا هیلغو موحش هنرزوا دیعس

 ۰یدلیا تعحر ها ماش

 قیالو هربصب یرهعج ن روصن» دعم هرکص ندنو

 لاعرا هنیرزوا میزلا بحاص هلرکسع نییعتلاب هنکلیلا و

 روصنم هلکعا منه یی :رادک هریخذ كحهدک ههرصب و

 ابرح Bar چ زا بحا صو تع نع هنرارزوا آ 0
 لب را ء هرکصند هباغ و موفم ۰ یدتا تعزه را هد

 هنن رف رط زا وها هلا نابا ن ىلع نوجا قمش شیر وک

 میها را نالوا هدکعا تدوع ندسراف هدکدردنوک ر کیس

 جورج نابا ن ىلع هده راح نالوبعوف و هلفداصت اي“ ن ن

 ۲ رخ (ی-) میهاربا بقاعتینو ۰یدل وا مزهنم یرکسف و

 هم یعیدل وا فداصم ید هدیلاوح وا ردنک هنف رط

 یدلیا هبلع

 هتک روش هی , جزا بحاص هنب رز وا تاب ولغم وب

 E لا لوخدو م وع ۵ هب هرصب و اطعا ماظن هنب کیپ ع

 رکصندقدق ین هرمع) هلکعا ماود هس رج فرطن

 ۲ كن ەملخ نکیا ل وغشم هلا باک: را یعاونا

 او هب هرمصب هدعد و هب هلا رکسع یکیدردنوک هلهتفافر
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۹ 

 ۳۹۱ ` باک یصکیا

 ماود ه هلماعم وو ۰ یدللیا مادعا ی ا بصغ

 یلعاع هلا ۰ یدربتوک موجه هنیرزوا ( هلا ) هبا
 هلدعاج ر ندیلاها یسوطلادیج ن هلادبع صوحالاوا

 ۰ یدل وا مزهنم ندنکدلیا ماف 4 هعفادم

 الس ال اب ی هلبا مود رم هدنبحر یس دنس (٨)

 .یدتا ارجا ینالک ندنلا هجهینا قارحاو الو

 هراح هعشب ندنلاحد هدک دیے دا ینو یسیلاها نادابع

 لخاد هنتعاطا راد كءوق م ناعلسالاب ت و

 ٠ رایدل وا

 دربع یکەدنرللا كنەرو نم “لاا 3 زا بحاص

 یرالح نالوا دن رد هزاوها قردلا ید يوو

 ۰یدرب و ىلا ه رلیتسا و

 ِ یدبا یو هنحارخ كزاوها رب دا ی مهار ا

 موق رم هلقجاق یلاها هدقدل وا لخاد ءزاوها من زلا بحاص
 ییا ھا هصب ۰ یدتا رسا یعهاراو امت ییرالام

 .یدلغاط هفرطر یسیر ره هلا لر ی ر و ندت ژوقروف
 خاص نب دیعس هدنس هنس ( ۲6۷ ) دعا هغیلخ

 بودا ا ۸ و عفد ثكموف رم هل رکسع یجاطا

 ریسا هدندب هلکعا هبلغ هحزلا بحاص هدکدنک دیس

 ناب رک صلح AE هہاغ وش ردا 5 را نالو 3
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  بوقوص هن رلارا قلامرخیرایجنز موق مم هددراو نفای
 ٠ هنسودرا لروصنم وا ةتفب رسم ن دمو نابا نب ىلع

 . ندکدستا مانتغا ینیراحالسع هبا لتق یتغوچ و موجڅ
 ٠ یضوط ههرصب هدا هدیا اغ یرابوک نالک هنرلکوا و
 هدب رکسع ناقج وشراق نوح رهعفادم ندءرصب تورو

 لاها ۰ ریدنلرضاح هکم رک ههمصب هرکصتدقدتغاط

 لرایګز بولیزو هلتروص انف هدلاح یفیدل وا شعا مای

 یلاها هلدهجیمددلوبعوف و قلاتف و هدرهش ندنرازو
 هل یلاهایکرتلانالعح ۰یدل وا روح ه هلاغتسا ند هفیلخ

 وا نانلو هدهلاو :یدلرد وک هلرکسع نوجا دادما

 نحلاص «یدلر وی ما تن واعم جد 4 یلهابلا صوخ الا

 هام هلا قوس هلوص ؛هغاص یمرکسع 2م عزا

 ۰ یدا روهروط بودا ماود
 ۱  هدفدراو نفا ردو جم ر هب هصب نالعح

 زر یآ ىلا بوک قدنخ هنفارطا كن رکسع

  نابرج یرله راع قوا هدن-ارا نیفرط هلءاقا هداروا

 هد هلق وس را هزرف» هکد ود تصرف « یدا هدکعا

 نک رددا لتف ییرامدا ندا یداصت كع زلا بحاص

 | 3311 ن تنی
 یتیرالام و طرص یرلیک ینددل وا فدا صم خب زا بحاص



 ۲۳۸۹ ۱ باتک یکی

 N و بوزو یرلب ]و م صد قوس

 یرلت ءاچ دوم نالک هن رز وا توام ی هک ک

 نیا نوا ار وز ند هرصب ۰ قدس EA ید

 ردنا 4 راح هد شا ندا مارو اب هاب رلتفافر

 فلاح ر هداننا یکیدلیا لتقف یرادلاق و هبلغ هرکسع وش

 جزا بحاص ندنفیدنا هنسییف طش یرلک هل روهظ اوه

 ۰ یدتا لتف یرلنانل و هدنراګاو طیص هدیرایک

 ھت الخ زک رم یبم شه دم دعباش لی روک ذم اد

 هللا لتا-2۰ كبت رد لاله وا ندنردناق كارا هلا ردق

 .رایدال شاب هرح هدنرزوا یرهن نار قرنل وا قو
 ندنکی دن | تصد ین راح الس توزو هدب رلذآ م زا بحاص

 هرکص ندنو .یدر و یدا ماست یعوج كنی رک ۶

 ندهندعع وها راډ و هع وطء ؛ر وهن و ا ندن سولا و نچ اھ

 اص توراو هنرزوا كءوفرم هلا ودرا كوي ر

 وشراق ه هشاط ر ندرلنو نابا نب یلع ندنرادباق كجا
 هد ES تا ۳ ۱ رج و : یدلیا هيلع ىقزەەچ

 یبا و را لار و ییاعصا هل هم ردلاص هن رزوا راک یک هدط

 ی نه دل ردا ط .ص مزا بح اص و لس هاوس ردو ك
 ر

 سد

 ۰ ردشعا ايد هدیرلا ز وا

 هلع یر د) وا ام زلا تحاص یرکس < ارو صام وا

1۹ 



 و قورممم ؛عماج نب نایاس “دم نا ع ۰یدایا

 نکا لور هخرقارصق هدهرصب ریه ارپ ځد
 ۰ توعدیرلیحنز نانلوب هدنرلتراسادب كنوب كنوش هرکص
 E یو ف هنشاب هژهح یکدلبا دعو هلا قتع هدن راهج و

 تره ود مزا تحاص و ۰ یدنالب وط هلوک تع

 درک یو

 هنتعاجم جد رلهسیک قوج هقشب ندرلهلوک برص
 ننمولاب ى رشا هللا نا ) هنرزوا هفرخ ر هلکعا قاهلا

 یهفرخ وش بوزاب یتسهع رک يا ( مهلاوما و مهسفنا

 را هلوک ۰ یدلبا دادبتسسا یاول شن و ذا-حا قاراي

 ا مدنر کدلبا تمجا مع نوا قادما یراپدنفا
 ۰ ردشعا قالطاو سلاح هرکص ندکدردک ود هرا هل وک

 لیحد .یدوب هک. دتک یداسف كرا بحاص

 ه هلاو ۰ یدلآ ه الاسا تعد هدب راروا بوک ا

 هرس داق هرکضندکدتا ه.لع ه وع وا نانل و لدا هلتعزع

 اع یرارب یعبد صاب قابا بولچا یضوط هن رافرط
 قوح ولا هدا ز واح و ها وس ۰ یدتا

 ۰ یدک سا

 هبهعفا دم هلمدآ زویشب ید نب یبح هدکدایا جورخ

 وک ی و ۴



 ۳ باتک ی کیا

 دق ر هداروا ایدال یغدلوا سن
 ےک نب دعس و تعزع هندناح اسحا هرکص ندقدراقچ

 ندنفا رشا نیرګ بودا لوز هنا كاف ندنسهلسف

 هنا ریز ید یعماح نب ناهلسو قرزالا نب دم
 «رایدلیا قانادناموق رنو هدتیعج یکیدلیا لیکشت هلقلا

 هدنشاب ندنغیدلزو هدره راح یقیدحا هدنرفرط نیرح

 رارف هبهرصب هدنسدنس (۲۵۶) بولیغاط دارفا عقم

 احر نما ای ۰ یدتا لوز ها یس هلسف دعب ینبو

 ۰ ىدا یلمام هرصب هدخ رات وا

 ٹودح هنتف رب هدنرتتدب هدعسو هیلالب قلارا وا

 ندا موکت كع | هدافتسا نددتف وش موفرح ت ودنآ

 یلغوا «یدنا رارف هدادغب یسودنک و مایف هنندخا اجر

 ریدنل وا سبح تعاجر ندناڪڪا هلع هج وزو
 ند دج درج هلتماقا هددادغب ت 1 ۳ ىلع :

 رهظم هنرتلاقسا كتعاجر بودا تبست تسک هن اع

 قورس ود نب رفع جندل دال وا ناح وص نب دز «یدا وا
 ۰ ريدا دودعم ندتعاج وش قیفرو

eo )هدر صب یساسور هدعسو هیلالب هد )  

 ۰ رای دایا د رط یاحر ةر رر ها تب وراتح هع زار

 ا هب ه رسص) نددادعر هدفد) وا غلاب هم ود مع رح و
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 طبض ی مصب 137 اف ی یودا

 ۶ دو ۰ یدزیو ید
قاز هرکص ندناو هدننامز مصتعم

 r9  : 

  هدیز یعوج لر يج راح ندا روهظ نده ولع ةامد

 ۵ یی رالف واو ی یلع ترضح یس هفناط ه دیز ۰ راد !ندنعاط

 لئاق هنتءاما كندمطاف ىن هلا لیضفت همارك باعصا راس

  هدیتلماما كنه رارب هليل يضف كنيلع ترضح بولوا

 ندنر اماما كنس هه اط هد ز ویسا ۰ یدیارردا لع 2

 تولوا هز نب یسیع نی دجا نب دم نب ىلع یدل
 تسدرد ندنکیدلیا توعد هتعب هنسف قلخ و حورخ

 یدل لند دچ.ا ند زر ںد ىلع ردنا روهظ صك ر

 تذاک هارد دا 4-تذا موفم ۰ یدلبا اعدا یهدل وا

 دم نب لع ندنس هشاط سیلادبع لص الا ق توا وا

 هبه رص rig ندن و 3 ر هدنمان ےحرا دبع ند

 e هدهبآتا ود صعد لردیک هناحزوح هرکص ۱
 eg - یی اس یار ik at A سنج هد نه

 ۱ حدمیراکا صضعءب بول وا مزا هدادعر هدننامز سعد و

 هد ( ۲4 ( و ها ماس هرکص ندکد رګ تفور هلا

 هلل درع نب نەخ هدودرا و داد رک ۰ ی دنا شک هما رڪ



 Ao باتک یعکیا

 . رلیدل وا لاو هنتیالو همصب هرزوا بلتر تاوذ

 ی REY یه را

 مزاخن هعزخ ۰ رفعج نب یسع ۰ رفعج نب نايس

 ۰ نايل نا رس دز ن ير رفعج ن یخ بت

 ۰ یعاز رنا ثالام . ۰ ىلع ريصل | ربع ۰ رفع> یا ی رفعح

 * رفعج ند یسع ادا « رەعج ىا ن نايس نا و 0

 قصسا ۰ نلع نب دصلادبع ايا ۰ دیزب نب ررج ايا
 ی ن

 قحا هدنسهنس (۱۹۳) نالوا یتافو ےرات دیشر

 ۰ یدا یسلا و هرصب ییع ند

 هنکلیلا و همت هدفدل وا هفلخدش ران ورهنب نیما

 ۰ یدتا بص ی ید نیا روصخم

 ند بدبح هدعد و ماع ند دیعس ههر صإ هد )۱4۹(

 ۰ دما تاف و هد (۲۱>) تإ و شوا یا و تلجاا

 هلک ل هط رشا! تحاص دادغ یت راما قا هرکصن دن و

 مهار انبقحما یمهدازردارب كرهاط ندرهاطلا رارب

 قاغا هن راما وس ید ه رصد ۰ ید) دیا هح وب هسا

 هرادا هل تفر 9 رالماع ه3 دنا و طو م هت راما بولو

 ۰ ردشش وا |

Yeo )هرادا یرالءاعم كرهاط لا ردق هنسهنس )  



AE 

a لر ید ن ن ا E هفرلخ هد ۹7 ٩( 

 ینایلس نا دج هد (۰ )و یوا نب كالادبع ههرصب .

 ردشعا بصذ یلاو ٠ مدام

 و ندنتبالو ه سص) ناجی دم هد ( ۱۵۶ )

 ماحن حور هد(۱7۵) و دواد ن خاص دن رپ قروهل وا

 هد (۱) نس ان هللا دبع ی-یضاق هرصب و شه وا بص

 «یدیا شلدا بصذ نارعن قیلطی دلاخهن رب لزعلاب

 ا رزوا یمامدنسا نالوبعوفو كنرصب لها

 هنسهدهع فسو وا یساضق هرصب كارهلدا لع دلاخ

 نایلسن دم هنتیالو هرصب هد(۱۳۷) ۰یدلدیا هیجوت
 روا تما یضاف يلا نافع نا زعو لاو

 3 دح دوم لرداتاف و E AF )۱ ۷۳( ناعلسی رړګ

 نوره هن رزوا یتیاعس نالوبعوقو لرفعح یشادنرف

 | مع وه و بلج ینلاوما دوجوم هدهرصب كد دیشرلا

 دج بولیدنا ردقت ام مهرد نوبلم ی هدکدردتا

 مدقم ندناف و هدر رفعح نکیغو راو هعشد ندرفعح

 ید وجوم لاوما هلتاعس هدنقح دمع هدیتشرلا نوره

 یغیدل وا ندنادراو داع هس“ لاتا تس و ندنابلط

 م تن هل! تدس هم و ره لا وما ندنفیدل وا شعا فا رعا

 ااا رر هدنآ هرکص ندیاعلس ن د ۰ ردشلدا



 VAT ۳ ۱ ۳ باتک یکیا 1 ۰ 3

 حافلا ندم ب ون وا بصذ حاف سلا در هد )0 4۷)و و 3

 هرمصل ماس ن هبقع ندنکیدلبا تدوع هدادغب افعال "

(1e1 ۱یالعالا ی بقع ن عفا ماس ن هرفع هد  

 نب نایلسو شقک دن رافرط نر نوا ازغ یسودنک
 نیسا صاخا متاط رب هبا لتق ارج ق ودعلا ےکح

 راح دن رب هلا لزع هد دم و5 ره منش هفلاوپ یعیدل وا ۳

 نییمتیرهنلا نایط نب كللادبع ابفاعت و ییالکلا هب وتن

 ۵ حا تو وا لنع هد دم وو ره شی و هد وا هد هسدا ر

 ۰ ید هح و فر , یکعلا ۳ واعم "7 مه یکدلیلاو

 قدنح هدقا رطا كنه رصد ھل ما دلروصتم هد )۱ ه۵)

 ۰ ردشمل دا 9 ید 29-4 ۶ هداروا ار هلرکح

 دزرا دمع ی ر ۱ میه یسلاو ه سعد هد )۱ هد)

 ن ورع نالوا شغف نیبعت E رک یی نا

 هددم وق ره ا میهو ۰ یدّتا لتف و تسدرد هات

 هرج و عد نب دیعس یتموکح لاعا راسو هراوس

 ۰ یدنل وا 1

 ۵ کا دس (۱۵۷) هلل | لبع 5 زا وس یسیضاق ہر صد

 .یدنلق نیبعت نسطا نب هللادیبع هنر بودیا تافو"



  0 C9لاو هرب ی 1 5 توهلخآ 5

 ا مهازاو نصح هدءرامالاراد هب واعم ی 3

 . مهار كردپ!ناماذغا ناوتسالب نایفس هدکدليا هرصاحم ۰
 ۱ ۱ «یدتاالیتسا ییهرصپ هرکصتدقدل وا لخا ده هرام الا راد

 | هدراروابوردنوکرارومآم هنرفرط طسا و هلازا وها و

 یب رخ قآافو لدګیردار هداننا و ۰یدلا هالیتسا دن

 كب زو ناب الیوط هدناب و تکرح ندهرصب ندنفیدلا

 ٠ عقاو هدهفاسم حرف یتلا نوا هبهف وک دلکل هبلغ رد

 بلج ندزاح روصنم «یدلیا لوز هعضوم مان ازجاب

 هن رز وا ےھاربا هلرکسعییانوم نم یسیع یتیدل وا شا

 | یرکسع كناسیع ادتا هلیعوف و ددش لاتف لردا قوس

 یرکسع هلغلزو میهارب | هدو ربخا برا هد هسا یدل زوب

 . هلا یرلمدا ردق زو یتلا نالاق هدذناب بول وا رام رات

 1 حورحم هلیناصاقوا هن زاغو نکیا هرزوا رارف هدکلرب

  كنسهدعلایذ هموقم هنس قافو .ردشل و لوتقمو

 کک
 ر
 ۰ یدبا هدننوک ی شب ی

 ییالو ہر ص ندندن اج روصم هدندیوع 4 داح وش

 ردشلدا بصز هل س اس هنکلیلا و

 » ناهل دم هنر هلا لرع لاس هد )۱۹ )



 ۳۸ بانک یعنکی 9

 هونا تلودو نار ىا نا
 موز هزار هدیه و غرا م

 .ىدمەل روک

 هللادبع سابعلاوا هفیلخ هدنلکشت كنهیسایع تلود

 دواد یسع هنکلیلاو ییالو هرصب ندنفرط حافسلا

 زاج دواد هدنس هنس (۱۳۳) ۰یدیا شلدا نازمام

 نب نايس یسیع رکید یکلیلاو هرصب با لقن هنتالو
 دنع ردقهنناف و سر واج كناياس قردنل وا هیحوت 4 ىلع

 وا هل هرب هلکع | تاف و هدنک رات )۱ ۲) و شلوا

 . ردشفل وا بصن هب واعم نب نایفس ندننناح روصتلا رفعج

 ف ورم هل ربل یدهم و یک ذلا سفن ندنسح دال وا

 ماف هنملع روصتم هدنتسهنس )۱ ) هلادبع نب د

 دیش نکردنا برح هلرکتسع ناتل وا قوس ندنکیدلیا

 ندننداهش كنشادنرف یولعلا هللادبع یرداراو شارا
 راذک و تشک هره ند ریش هد هح تبر وص م

 2 ۰ یدا شل و هدقع اح هنتسدرد روصنم كردا

 كرا هلا روهظ هدنسلاوح هرصب هدهروک ذم

 قلخ هدلاح یتیدلوا فقاو زونه هنثیلوئقم هد ۸ تده

 ۰ یسعلا ة م « یدلیا توعد هدتعب هن ردا ر
9 

 ی ن هللا دبع هل ن ورع « داز ن دحاولا دبع



 و تم الو ندا رز ق و ۱

 دلاخ اوف وق تداکس و دزوح دلاح ندنناح رال

 نب ماعو ریما هقارع یقلارع نب فسوب هرو لزع
 فسو هد )۱ ۲۰) و شلدا تصذ یا هه مص) یک

 رومج ن روصنم هنر بولوبعوفو یلاصفتا لرع نب
 دنتراما قارع هلا لزع ًافاعتم هدلاح یغیدنلوا نییعت
  دیعس نت ڪل هد )1۷( و زب زعلادبع نا زج ن هل | دبع

 « ردشش وا تصن یشرطا

 هدنرلند هلا من لردسعا لوو ییلزع رع نا

 ا انا قاغا هعراوخ هنژزوا هنت ندا تا

 نی وقفو تابراسح و تامزانم یلیخ هدنرلا را. هيلع

 ندنفرط دم ن ناور هلا لزع روصتم هد )1۲۸(

 ام هرح هلجراوخ و نینعت هریبه ن دز هنتراما قاص

 ۔وظ ندنراتوعد كسابع یب قلارا وا ۰ یدیشلدا روم

 شمرم-وک زو لالتخا فرط فرط هدقاع "یلاوح ال

 « ردشعا دادتما لالتخاون ردو هنلکشت كل ود هیسایعو

 نیکد هنلکشن كنهيسابع تلود ندنسان كنهرمصب

 اب و یرلعسا كلاع و هال و نال وا رتا تموکحب هدار وا

 تولوا هرزوا یکیدار سوک هدالاب یرالاصفنا و بسذ خر

 ا علاقو ندا ناب رح هدیرهرادا و تدالو نامز رنو

٠ 

3 ۱ 
3 
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 هد (۷۵) :یدیدک وا صڈ نآ ورم نب رش دنکلیلاو ۱

 ناوم نم كاللادبع قاع دالب راس و هفوکو هرصپ
 كحاح و شلدیا هیحوت هلا فسو ن حاج ندشناح

 رد وادتع و و یتراماقایع

 هد (۸۱) و نا ی یه و» هنساصف هرصد هد )۷۸(

 .ىدنلق نیعت هنذا ن هالا دہع

 هرسصب هلا فالو یلع وا دن رب هدنناف و كحاح

 دن زر ری او دشیک یان دن زر هنس هب رح تراماهف وک و

 دم م ت رول وا روا مس یتا نب

 نسحو لیوح و فرص ندنسهدهع هنذان هللادبع هدنس

 یا ن نسح .یدنالف هیحو هیزصبلا نسخا یان

 هب واع« ن سايا هدنخ رات (44) هرکص ندصبلا نسا

 هرصب ثاللادبع نب هل هد (۱۳۲) و یضاق ههرصب

 .یدیشادا نییعت ربا هنت ال و قارع بک رم نان کو

 نادر هن ر هللا لزع ندراما هدعر وک دف هو

 ۱ :یدنل وا بص هربه

 هر و لزع ندنراما قارع هربه نا هد )۱ .۵)

 EE. TAS هاک ادا تصن یرسقلا ویلا د,ع ی لات

 ۰ ردشعا م اود ردو هنس هد ۱۲۰)

 0 یدل دآنیمعت هد ر ن لالد هنا صو هرسصب هد(۱ ۱ 2



 و هوالع 4 ب ا 3 رک ندنکیدلبا تافو هدنح رات

 ٠ قالسا یدنحن هب هرمصب دان ز هد رات و ۰ یدنلق

 هدنفص) رکید «هرصب ت ر كندنس یسودنک لرد

 .یدبا رو هنلوب هددفوک

 ی هرصب ةا .تاف و دایز هدنسهنس (۵۳)
 لزرع هرس ه دن رات (ه+) + ك رەلىدىا نييه بدنج نت ةرعم

 هه (ه) :یدنل وا بصذ نالیغ ن رعنا هللادبع و

 بودا هج وټ هداز ن هللادبع یتکلیلا و هرصب هن واعم

 قالا ههرمصب یت A (>۰) و هدننامز کیو

 .ردشلدا -

 نالوا لصاح هحصقالخ بودا تافو دز هد (دع) |

 و ناتسوک زوم هدنمیلاوح قامو فاکا
 ن ثرطان هلادبع هرصبلها هلکعا رارفهماش دایزنا

 باتا ىلاو هنرارزوا یلطلادبع نن ثرملا نب لفوت

 .رایدتا .

 نتبالو هرصب ندنناج ریبز نب هلادبع هد (حح)
 فا ناوم ن ثكللادیع تون وا نیبعذ عم یشادنرف

 هرصب یهللاد-بع نب دلاخ هدنسهنس )۷۱( الت الادعر

 .یدتازومأم هالو

 قا الاب ه هف وک یتلابا هرصب هلبالرعدلاخ هد (۷۳)



 پر .باتک یی

 ارت ندنکیدقسا یناح یغنلاق هدنکلیلاو هرصب یاو "
 ۳ ظذ هتاور صعب . یدلیا ت٤ نع هب هکم و تیرومآم

 .سوک تلاغسا هدهد ما “ا هرکص ىلع ا

 ۰ ردشعا تدوع» هب هرمصب ك دبلا راشم ند

 اا یر هطاصم اا : واعم هر" نس ترصح

 ۳ هب واعم ۰یدا ش عا طض یهسص) ًالفت نابا ن د نارجن

 : هلل ا نییعت ةاط را ج رص ەى هنکلیلا و ۵ سعد ندنف رط

 7 «یدسا طرص ینهرمص) اردک رەنا

 ند دابز ه دنس | و سراف ندهزمصد لاعا هدګ رات وا

 . هعزانم نالوبعوق و هدنس دايز هر ارد ۰ یدبا لماع هبع»

 یدنل وا ناب هدنص وصح ثتح*

 یا ن هنتع هنر هللا لزع سپ هدنسهنس ( ۱ )

 شبا ضصعب هد سعد هدودنل وا دام ییلیعت كنامغتس

 ندنف رط ماع ن هللا دمع یهحو هنس ودنک هلن ندنشد) وا

 درج وت دهالا دمع یکلیلاو ہد رص هب واعم دا ول وا ساگا

 .یدلیا
 دن رب هلا لّرع ندهرصب ماف ن هللادبع هد (44)

 هدک رک یآ تارد هدة اسلا شالف نییعت هللادبع نت ثرح

 ناداز دنکللا و ۵ رمصع) قروهنل والرع ث ترح هد (4۵) و

 (۵۰) e ن ه ربع یبلا و دف وک ۰یدلدبا نیسعت هک



 و 4 ا یرنو یتیوم 2

 ناعع ترصح ندنفددل وبع وق و تیکت هدزوح هدهح

 ید بصن یرماعن هللادبع هنر و لزع ییاسوموا :
 .یکلبلا و هرصب ردو هنگ رات )۳( رمان دل ادبع ۱

 لزع یهللادبع ىلع ترضح هد رات وا كرد دادتما ۱

 «یدلیابصن ینینحن ناک هنري
 نی ناق بول وبع وف و هدهروک اف خم یه. و لج

 كنراترضح ریبز و هحط ها هشیاع 29 فینح

 2 دضادم ىد موك ةد اد یرتو هلا رخ تم

 ندهرصب هلهجو یسودنکو یتیدلوا منم یه راح
 كنم هعف و لج و یکیدتک هنناب كنبلع ترمضح بوقج

 . ترضح هرکص ندنمازپنا الج .تاصا هلتالبصفت

 هدنص وصحم ثح* یکودا شوا لخاد همت ىلع

 .ردشغل وا ناب و رکذ
 لوصولادعب ههرصب هدهروك ذم دنس افت

 ؛یدروب نییعت یلاو ههرصب یسابعنب هللادیع

 دوسالا وبا یکیدلیا لا وما ےک كاسابع نبا هدنخ رات(<۰)

 نالوبعوفو بونل وا ضرع هلع ترضح ند-ف رط

 هد ها ید ریس وک ینت٬ذ تئار .سابع نبا اوج هم زلعتسا



 eT تاک یصکیا

 ن هشع 4هیاوح وا رع ترضح مدقم ندنسان

 .هرامالارادو روک ذم دحج بوروب نیبعت یلا و یاوزغ
 سی زد وا یدال وا ا ندشماق هدننامز یکلیلاو لات هّتع

 هدننامژ هب واعم . یدلیا لیوحم هک رک یان یرعشالا

 لی و هح رک 3 ترک نکیا یسبلا و ہرے داز

  ردشلدا

 ی واح ی ماین تو و یعیدنل وا ا یک یرهش ه سهل

 . یدیالک د

 ۵ دیس 4 بم هد )۱ ۰ ) هل ردنآدیا زر ممن گیس یسان ۱

 دنس « ردشباعسوت یرادقم عح“ رف رشیکیا یضرع و لوط

 هک زو یرا دم روال ییددآ وا یواح هدهروک ذم

 *یدیشل وا خلاب

 هرصب ناوزغ ن هتع هدنسهنس (۱۷ ) كتر

 هرکص و فا دلا ی مصاع هم رب هلکع ا اهوا ندنکلیلاو

 هرکصیآچ وا ا یعیدل وا شقل وابصن هرعشن 5 ربعم

 نِ ىیرعشالا یوم وا هنر قردمل وا لنع هد رە

 یدنلق

 یک ) ۳۹ ۱ كتر ىكلبلاو ه رصد كناسوم وا

 هلا SS لس هد رات وا بودن ما ود ردو فر اس

 ییدل وا ش۰ردتا لی ینبراکو وردک هه را



 0 ل ی ایر یر :

 1 ۱ ( ردهدننا یس دیګ رات عباق و یطسو نورف كنهرصب )
( 5۹۹-۱۷ ) ۱ 

 3 ( ردقهتتوکح نییدرب هلنافرعت ضعب كنهرصب) .

 ۱ ( یس هیات ن جج ۳9 3 ك

 ب3( ۷۲۵۱ ِك

 .یدنل وارکذ هدنس همه ناس ییتفالخ عیاق و كل نمدنفا ةا ۰ ۰

 . . كعقوم بیس هنس همس ( هرصب ) روك ذم رهش
 شات یطق ( هرصب) ارز ۰ردیملوا هظیلق ضرا
 ٠ رد هنسانعم هظ.دغ و

 هد هما راو هد تا ور ددا هروح یس هع هوس و

 ۱ "یدم هلی روک موزا هنلیصشت
 1 .هدنناب در وحسم ولا فدرش ری ر هدر وک ذم رمش

 «یدنشفل وا انب هرامالاراد رب



YY و ناک e a E 

 (نارب ,) یظعا (قارع) یرلهر هلغملوا د ولوم ا أ

 هدن راداتک ایفارفح قسع و ی یکیدلدا بدرع ندنظعا

 یرلودالغاب _هنسغاسا كنه رف (قارع) هد هسرار وک ذم

 سراف یس امنا كفا ص دزلر بول وا اتم قوحو

 هن رزوا تدسانع و رابرع هلنهج یغیدل وا لصتم هنن کد

 :ریدلبا قالطا یار

 ن رها نییام و الی یسهراد تب ع قام

 م 35 رک“ مچ دزلد و ی-یضا را افر و

 8 اد ود زاها د «هب دابو (یزفروکهسصب )

 هد رف راسا و هد رز وا تاارفرم قد كنهروک ذم راد

 و كن هلحد نداروا ۰ ردعفوم مان هح ولف عفاو

 ندا دادتما ندنسهراد ناتمدرک یسارا سراف دالب هل

 هدنساض تناح كئارف «ردبا لصف یرلغاط ناتسزوخ

 هک یا را فورع.ود ناداک د الب هدال وا نورف و عفا و

 ندنسهرباد تبع قاع ۵ ردد هلحد هلا روک ذم رپ

 ۰ ردد ودوم

 هلدا در + رددا دغر یرهشیحن و و بص قاع

 هنس هی رات عیاق و هل. وا تفالخ زک م یمارواو هن سات

 ۰ردشغل وا لیصف هدناس لصف حاد ندیآ قلعت

۱/۸ 
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 7 نورت هل. ایفارفغج یمهراد تكلم يص قاع ).

 : 1 ردهدناب یک رات یطسو )

 ( یمایفارفح ا تبع قاع )

 لباب نالند ( نادنک د الب ) هد نادا وا یی وا نورف

 مالسالا لبق راهرو و را رهش عفا و هیتر اد یتکلع

 اا هره راسا تا وتقف 4و داص) هن اب رالقنا و تالدب

 لولم من هلایرهش ن ادم نالوا ندن رابا كسرف ولم

 ه ريح "ال لج ؛راب | نیک وش دات هدن رانام ز ملا راشم

 يا تاح وتفیرلعما هکی دیاد وج وم دال٫ صعءإ ی کک

 ۰ یدن) وا 5 ol همه ص ص

 بص قا هدنلنا وا یطسو نورد هروک ذم "من اد

 "هل رج ااامرخ یرارب قوج تكفارع ض را هدانئا یرلفدلجا

 (قا یداوس) نفدکیدنزوک لأم هها س هيلع ءا و رودس

 ۰یدلدا داب هد

 د زلب هرکصت دکد هن راد كسرف وام هروک ذم د زار



 ۲۷۳۰ تاک یجکیا ۳

 هم سایع ود ی هرز وا یعیدنل وا 2 هک و بلاح

 دادتما هدناکش هدجحا و تل ود هرم رسا تل ود رد تاز

 شمالشاب هغغا ردبعش هلا اد ندننامز روصنم تودا

 یسیسایس یابفارفح كنهیمالسا كلاع هد رهبعش و

 ندداحا راد هیلصا هد كلام و لردا فداصت هد

 هرس ایس هددج و هم هرادو تا قرەل ربا

 تالکشت كندمالسا لود ۰ ردشعا بسک ناک
 کلا قوس وا قحهزاب ییتاعوف و هل رادتعا یرا هی رات

 مسیاق و ندا نایرح هدنرلاا ی د هلب را هیلصا تله

 یخ هلبزبا ندلشلمت یک یرانادت خراب را

 قلعتم هم زاب هلن رط هتل تک یی رات كتکلعره و

 ازعاتک هلدهح یعح هلوا شعالدنا هظفاح نمدصتم نالوا

 یایفارفج هنآ لوصف ندرالصف ندا لیک-شت یعفوش

 درد دد تام هرز وا قلوا باب ۵ ال ڭتیسابس

 E .یدنلوا نو هنر

 ور ندنڪ# تدآدب تل :تسفرواد تکلع ره هرلع هاخ

 لود و قحهزاب ییس هی رات عیاقو هد هل دنا + تام

 ید ید را هی ص وممج 2 راوت هم الت گن ەنە

 ۰ زکجهدب | لیصفت و ج رد هک دد! فداسعت هب هیعیبط تالشلست

  یلاعت هللا نم قیفوتلا



 نی

 ځد قفو» هراشیاو و «یدلیهرتسوک تمنا# هنراز وات
 ۳۳ لو یز هعفادن هل راتبمژراوخ هدهننیا یدلوا
 :.ینیژاجا ه هیدابع تالام هرخالاب زراف یر ندنرییادت
 :ندشناف و ندنکددلیا ناترح هدنروصر كحهدنا لیست

 کیدا فداصت 4 لج طاطحا هر ندرب تفالخ هرکص

 -ندنلع یثان ندنددع كنها هددش ضراوع یک

 دن را ىدا هلا ريم كتفالخ یان نالوا شماش وا

 : نالوا تهذم نعد 2 نا !العاد توی اق ناکما

 | تەخ كتريصءر ییکوکاله احراخ « هنداسف كنهدسف
 .یدنک فولوا ضرقنم هساع تلود وشراق

 راطخا

 تيس بانر ًاراتعا ند هئس وا هل ردیا داتا ادي رج

 شعا فدا فرا _ےص ح رد ین هی. رات علاقو هلتاعر

 یره ص وصح تاعوقو كن هرم رسا تام وکح یرهرکص و

 ثل ودره هللا قیرش و زارفا هش هععد ندهلصا تاهما "

 عزرا ندنتا لک كران ون ذا الا یص وصح جرات ررب نوجا

 . ردا. فیلأاتو لیکشت یموع



 O باتک یھکا

 دانا شاه هر یستاذ رادتقا مه كاد

 تاحوتف ردق ههجردر هج هل وش هدنتفالخ مالا هلمتهج

 تن واعهل وب لا هناح وڏو وس نکل .یدژتسوک زو جد

 هداعا ی هیسابع درطخ هد سهم و ندا لع تناید یاضتعم

 عجرم یی هیسابنع تفالخ هرکصندکدتا نطلست رارب هلا

 ت كادوا ندلا حالص ناطلس نابلبا داتا ص وصح

 هسا هلاندلرمصان ۰یدنا یسیوف رثأت كس اصلاخ

 هدنفح هلا راشم ناطلس توغا ردقت یالع ته وا

 هدنص وص تح فدک ید سوگ" را ەل ء ام زس ال

 ۰ یلاعت هر ااشنا ردمح هل وا لیصفت و خسصن

 تابراحم و ریدقت ناش كندلا حالص ہللا ن دل سصات

 هبسایع تلود .یدنا ها ماّزلا نتریغ هدهدیلص

 تالماعم نکل ۰یدنا ردنا هدافتسا قوجك هج هبت ار وما

 هدنرارظن هب وا لولم هدمه هد همام راظنا مه یسهعفا و

 هد رل ه.طخ ملا راذم وام ندنعددل وا ضازنعا قدم

 هلااقتا ندزواح هنکلم و اقا یییرلءان كن هیسایع یافلخ

 یعسوت كس راکلم كلا |: یافلخ « رایدلیا افت |

 كمللا ن دا رمصات یراءامهدیا هدافتسا ند هيوا لولم و دزووح

 ۰یدلیا توت ندن را هلماع٥ وا



EYا 2 ندفالتخا لوا ریه :  

 : - هنلالقتسا 0 ال وا مدمم ورب ندند هرب هج هسا نس روما

 هج راذتقا رتا قلخ و شا ص ا ج رط نکن

 ۱ هلیمام یلالقتسا نانع ندنغیدلوا قاق هد تقم

 طب ورا هلراتقا تولا:هیشرادتفا یدک
 ردشل وا قفوء ه هظفاح ییسبونعمو یادم ناش كتفالخ

 یهدند یدنک هی ښضوط ند ضوط لالقتسا و هکهراچهن
 یشاب ندهعباس ضراوع بولی هدنا نا هدنګا كلام

 يدو یربثأت هجمراس تلاع نالوا شمچ .ندلا

 .هنسهبلصا ته هسا دالب نالوا شلاق هدد كتفالخح

 ترابع نده ریغص ناد لداعم هت الور قحا لتس

 اچ رد هراس لود كنهراس كلام ی

 ا فا تولو تنوع نامه ياش فا است
 هدلاح یفیدل وا ففوت هرکسع قوچ كم هدو و هیرح

 كج هلم هنلوا رادت ندیلاها یفیدلو" یواح كنهراد وا

 اور تعک ره ه را و مرا یل و رک
 یندیطع دکل و اب e یک كم هلباوص یهر و

 ترب غن هلرصتسلا هفیلخ. كلذ ىلع ءان .یدا.بلاح
 ۱ «یدعهل وا رادم هنعیسوت كنس هد وح وم تام یلالعتسا و

 ٠ رددودع ندافلخ ةاهد هللا ندلرمصاسلا هفیلخ
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E 3یی هطو رم نالاع و یدادغد یکولم هرو ولس  

 ناش كنفالخ بوراتروق ندنراباصتغا ؛یدایا كو لا

 راو وس هد هسا رایدتا ماّرنلا یهظفاح هدشسد وئعم

 سمار دنامهمالسا تیعج رع تفالخ ناش یراک دلیا هظفاح

 -وکح یدنک یرادص ندماّشلا ی هظفاح و و ند ونعم

 كس وک هدنتفص هع ورم تم و > هد ا راظنا یییرلتم

 ندعم وق وا هد را هطخ یییرعما هدنناط و مع هلنف الخ زکر و

 بویعار هلسرا هدنفالخ ندای ناش .«یدنا ترابع

 هل ماقا رلءامو رلیلا و هد هع تالاع و لک هددادفب

 ۰ رایدلیا دن رګ ندلالتتسا سابل یرلهغلخ هک وکح روما

 ندعو رف كرار نو ا رع كلام

 a هی مایع تا ود هک یدلبا لکشت رلتم a قوح ك ۱

 عباق و كناموکح نالوا شعا لکشت ردفا ندنتیادب

 جرد هزعاتک یتعیاق و هدک رانا هدنسهص ناب یییرا هی راب

 .یلامت داش نا کچ ا
 هدننامز ص تنا هفیلخ یلاطحا كن هبمایع تفالخ

 ردق هننامز كنضتقلا و «یدالشاب هکر وک هما ندقچا

 اج و تربع هدنناذ دح 2 .یدنروب مکح طاطحا وُش

 فاتخا هدب رشا راو ولس یفالخ ۰ یدآ فرم هل رز

 تربع مه هاا راشم هفرلح ندنعب د) وا فداصم هنن وه طه



Hb,فر < اووم داق فا بقا شلاق هدنلا  

 5 طابترا هل هیسایع تفالخ ندنفید) وا شعا لکشت هلقتسم

 ۲ ل هک "هدکلر دالا كن نم وکح یني رای ونعم

 و وام ا دابو یر ند رنا
 كن هیلخاد تاداتسف و هکعا نا ترا لد وحم 4 4 ولع

 یتس هی سایس اراد كن هسابع (دروب کت هکدتک اور

 «یدا رویا وا یلاخ ندءاود هم رد ال راط

 هجدادغب یکولم هوا ندا روهظ هدنسلا وح ید

 رکتتعع كرت ةركضندقدلا هنرالا یتموکحو تفالخ ماهز

 مملاراشم كولمو یدلرف یرلتوطم تسد كنسارماو
 ۔هج ردر هرالحم نالواهدعل را لراخلراخ ندهبسایع تالا ۱

 5 هدهسیا یدل وا تمام دن هطبار ردق ه

 یدو ررب کرکت سد هچرک |
 یذو وت 0 تبقاع منادن

 اع و هبلعهرا هفلخ هدانزند راکت رالید Sela هح وادم

 كردنا لخادم هدیاره هلا یدصت ه هدږتس» تافرصت هد

 یکی) هناکلام ثوروم ندنزااباب ی هیسابع “اول و دالب
 ۱ ندافلخ رلیدلیا ست و عاطفا هن راهدوج وء عابتا و بالا

 .یدنارار وهدا سالجا یتیراک داید و هلا زا ییایءهرب ولا هن رشا



iiin 

 یسلزو كنرهضاس هطباضو تعاطا لب

 .یدل وا مضنم هدیرلاح ؤو
 یعیدل وا شجا هدل ود مسج كن هيو لاوحاو 2

 نانلوا مادا ندراکرت هلیس هعلاط قل وا مه هه راه

 تعدخ قفاوم ه ولطم تفو زار هجرک | رسو | سها

 یادتون امام هرادا و تفالخزروما هد هسدا رايدر وک

 یراهفیلخ یا ما كارتا بوک هنن رادادیتسا و باصتعا

 دنفالخا ءرايدالشاب هکعا راکفا و دصاقم تالا هدنرألا

 رکسع وا رد ییا نال واچ راع داصت هنی رند دك ووو داف

 ف بورشاش ید ردت ولرد ره تفالخ هدنسارا

E IEیعیدازو یرهیلصا هی رتو هرادا كن رکسع  . 

 كنیبصع فرش یک هدننیب نابم اناد یرکسع آر لک
 ردا ۳ دون ییس) وزعم ناسا هس تو رلخ و رولي يغيدل وا هت ۱

 ییاهم لا وز كفا ورو هراذ 9 ندنرفدلوا مادط

 ۰ ید رام هکمردت | تدارس براتون هدد نع راظنا ۳

 اچ هدنجا هطوبرم ثلا ٤و تفالخ زکه رقافو

 یللذ نتكملاو دضتعملا نکرد رو یتس هو > و ماڪ حا

 صضعب نانل وا هدافتسا ندنرهباذ تلاس و یرطف دادعتسا

 هل زا هلزبحم .تیولع و هتصروضح تیغ ا
 *ریدالابح هکعا تافام الت یالوطندننامیاض تاکلم



 ٤ رخ د هر املا
 5 ردق ه هج رد رب هدننامز یدنک ضراوع یکیدلبا اضتفا

 رک :ندنا هده سرا شل لاق .روتسم هدنسهفرا افخ

 مو ی اتو ردفا اا ینالتسا كوي
 1 دوم كلام هدنفالخ یدنک اق نع هیفام

 کت و دود هعشد كسا یر تل 3 2

 O E 4“ "- ی “ھو “و ۰ 8
 ۰ ردشع)لکشن م كع كع س کد ه دن وح

  قییردصم هان زاهد هدنرانامز یفالخا كنومآأم رلبولع

 .  طبض بزار قوچ كمر علا ةريزج یمهددعت تاموکح

 الام ندفرطر یرلهشاط هیلعاعما و هطمارق .رایدلیا

 ۳ هوس لدباهع و تیاصع كردا عاها را هدف هددم را سا

 مدام هدنفالخ مراد هرلهرطاخح ندا ثدح ندنلاهعتسا
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 داغدا :هدنسأت لئاوا ق تام تا وا
 ردش-ردال هتک قەت تقود یو ۰

 تربع یدهلا هفیلخ یلعوا نالوا فلخ هروض

 رفظع دره را هل ور: ا ا
 تانشل ود هددسبا شوا قر هاب اما او
 ندتامز روصنم هدنراقح زایولع ندا لیهست ییسیسآت

 هدانز اهد هدنمایا كندمم تموصخ ندا نایرح ورب

 فلت هدنملع تعوکح راهلماع.و هاکلثا تدش بسک

 لاوحا هیلع ءان ۰ ردشم ر و تیبب هل هست اکشن لر ورعش
 کرتی ل تاکو ی

 لئثاوع كرا ولع ۰ یدابا لالخا یهیم وع تبح *قاده 

 شابفرط فرط جد اح راح هرزوا قوا 8 لر

  EEریدلیا ماود ۰

 لاح نح یده.ن ديشرلا نوره ندهيسابع یافالخ

 . كندبءابع تفالخ ۰ یدیا قثاف هنفالسا هحرادتفا و

 هرلاراشم رلعلانف نالوا هدکعا یو نور رکن دکب ور ندنتیاد

 لصاح خدمات ماظتا و تنوکس هحءرادا و لئاز هدننامز

 فالتخا نالوا ناباغ هدنناب یرالغوا هدوسیا یدل وا

 اوره پود ا را و شع !لالخا هدایز ندیکسا یشیاسا

 دعا ندتف رلح زکر هح رل ه۸ س تن وام هرکصتدک دنا



 "شولدقالخ دن دنسم NF روک ا رفعج توا ودار نال وا

 ا سادنا نانلوب دیعب ندنفالخ زکرم یسغا

 هعماس یزهلماعع وا و هنلالقتنا كنساباقت هیما یتب مقج

 . نچرادبع كنمیلاها سلدنا نانلو هدکشیا 13 و

 تالاس هارب اط لک رارہکح یاشھ ن هب واعم ن

 . زدشلزا

 وصخ دن ره ر هصلاس و تربغ روصنلا رفعح وا

 ان هدنق و زا ی رهش ره رب یک دادفب ۰ یدیازراح ی هص

 ۱۳ ارتقا نارا اع روا قرا
 لاثتما هنوم هنفالسا هلهح و یعح هنل وا لیصفت هدنتناهن

 هتافات ندهددع نونف و مولع هدننامز هرزوا قلوا

 هلآ ا دج الن .راثا هینان وب یا هلتمشابم

 قلعت هفراع. و مولع 7۹ وا ساسا عضو همأدوا

 "هرادا هده یا ردا Aa E هنناح رد كتامادقا ندا

 كحهدیا باج ییریموع "یدونشح كنبلاها هج فاس

N Eنالوا یتفالخ تدم ندنغدلوا شءاعا ولس  

 كپ هصسهیلصا تالاع هدنګا تدم هدایز ند هنس یمرکی ۹

 مداخ ر یک ی هم واو شا اک یفاآلتخا قو>

 ۱۱ ی و و يا فده مریخ ق



 N بان نه ۱ ۱

 ینا هب هچ رد ر قحدنل وا وزرا ید دهسالاوح

 فصتم هلا لاح نسحو تلادع هدنناذ دح هکهراچ ه
 سییأت كعناف_ بلا ادع ىا ةف ل
 ءارما یعیدلوا روبحم هنمادشسا بقاعتم تعا تلود

 یم ودنک هج هنسح قالخا و تلادع نا وه د

 هيما تب ندنرفدنلوب هرزوا تژثک رنایلوا ثالسم مه هلا
 ربغ تازواحم هلیس ەنا اا كا رازا دود با

 ریاغ» هتلادع و تعیرش هدانا یکیدلیا ما ود هب هع ورشم

 راناماخ یرلکدایابیرخ و رناق یراکدک ود هرزوا قلوا

 هلرص وصخ وشعرا وه هج رد یکج هیم هروک شوخ کک

 نالوا شمروچ كرلاتوم و شن قلق
 كرنا وا فالتاو كا قارحا و جارخا س و

 ج كن هيم السا تعیرش یبک قالتا نب رک ا | راماک یراتا

 تشحو هدنغوح كکلاع یراهب  تاموقو یکیدلیا

 ردد لس هب هيمو ۱

 خالصا كرالاح و ارخوم هیلاراسشم فیل

 یلادع هل رشت هدیدش و دن ال دام سا وا نوع“ لازا و

 یددایا مازلا .یعا یا فرد هدو را

 ۰ یدلوا دعاسم قفالخ نامز هلاک ا ینیدصقم هدهسیا

 ترابع ندندش یکلتسم هدکدتا تافو یو



 : ۱ 7 افلا تفرم ۳۹۰

 E ظږض :یمالپ E اراد ان وزوا اد تل ود ندا -

 ۳ ۰ ردشعازوا لا هدهاشرفا هتشب ندکدایا

 ج ااا نك تا لود
 ٠ ریە روکت بسانم ەك ند ونعم را كحهدنا قلعت هنا

 هطاطحا هج هیسایسروءا یش نانفود هتفدرظن هک "را

 كل ود هیسابع «ردیسوا لصاح دادعتسا هلتروص هب

 عا فرا تل ود كن را هشاط هوش مدقع ندناکشر

 تلود ر هداننایراقدل وا هدکملکب تصرف ه یرحتیتیایسا
 «یدبا رظنن» هج هبموع راظنا یلالقتسا و روهظ كنه ولع

 هدلیصص یلالقتسا و سیسأت مدقم ناد كاتا ود هب ومآ

 هجهیمایب یسیلاها ماشلارب نالواشمسوک قاراک ادق

 تروص نداق سو تافالثحا نالوا نام یراهرکص

 كموع هد-الود لئاواو ه یعببط فالتخا رب هدهموع

 نایعاو تلود ناکرا تیرحو شااسا یکيدليا هدافتسا

 هیهصع تسایر ندا عونتو رنکت هرخالاب هل و لا
 هنر ها راکناقر و هناوج تعفنم تالماعم كن راهبعش

 ِ كنهوماتلود ردا فداصت هه داق تابالقنا وشراق

 ۲ قلاف هنفالما تدع نم ناوم نانلو یریخا رادبح

 ۲  هتسهدیدش تارأت كنابالقناوا یرادنفا و تلاسب نالوا
 ماش یلکشت كنهیهابع تاود ندنکیدهدبا تمواقم



 دل ۱ ِ

a,وا كنه روش وا ۵ کد و ا  

 ندا و هکدتک هدنرز وا هرادالا فاو نصع یکیا

 كلاس و نادان ندنرفرط ری ولع و یم هفلتخ ناصغا ۱

 دادم هل. روص تیدص و نیروهای هزرصع وس هد هرم السا

 ةد دو ه دس امس نادنم را هرادا و راته کاخ

 هدلاح ددل وا شا حشو هدایژ ك ی هیمالتا یو

 كنفالخ توق یناعشنا تبادن كرلتهوکح وا " لر هبعش وا

 تلاود داع ءان ءردشالوا ادیم هنفداصت ه یخ, طاطحا

 یچیس و تلف اد و هظفاح ییلرلعتسا ول ردره هیشاع

 1 لا دل راتف و یکیدلیا لایعمسا یی رادتفا ول زد ھ نوڪا

 تعس و ردو ی وما تل ود ماش هل هدنامز لت ود

 ۰ یدم هل وا قف و» هل رلهتسا و نمهظ و لدا هکلم ۱

۱ ۱ 
 ا

 ENT موی اردن يروهظ تیاد كل ود ره

 .هيعببطتدام و هیسایع تل ود .ررتسوک ز زو هلنروص ر

 دادتما و لیست هدن ر وص ۳ ثكح دەدا لوک ناف ا

 E یییدل وا ترا و 1 هب 4 وما تا ِ ییا

 یسەلج كنه وما ثالاع هدناکشت نیح قرەلوا لکشنم

 یکم راد ۵ رکص كنتم ىلا کلو DEE ك
 ن

 کاشت ا ندنساناش هیما قد , بوپ الشاب هکلوح وک 1



 حی ۳5 كن يطع ا ردق هاتف رخ

 زا از زارفا لالقتسا نوصغ هفرطرب مه

 و ۰ ۍدا شعوب هرزوا قلوا هدحاو تاود ؛ےسج
 ىتنم هدننامز كحاةسلا هلادمع یماغو وشن هلتروضص

 ۱ ایوفع EO 2 62 شاد: یالوا

 رلتهوکح قوج ك دا كلاع هل زارفا

 ۰ ردشعا

 فالح لروصنلا رفهحوا ناخ كحافس)ا هللاد,ع

 ندرلندنآ رارف هنرلفرط اه رفا ندنسایاش هیمایب ءدام

 هلی عا لکشت یسهدیدج تلود هوما ر ر هدسا دنا

 , و رو یوط هنهخ ر دنرزوا تداسوآ یا وداع
 1 جد لود ه وما سلدنا یک یمددال شا ها راهیعش

 رکید بعشذم ندهیلصا دم هدن رافرط اشرفا و اب وروا
 هب هفلتحم ضراوء « رکصژ دکد وب تدمر یکے ظع نصخ رب

 .یدالشاب وا صوصح اد هنابعشو فداصم

 ۳ ديالا لود و تفراح هلا ةر

 هدسادنا ییسایاش هعدق تفالخ - هرزوا یعیدنلوا

 قلوا دعاسم اش و لو هدفارع ییهدیدج تفالخ و

 . هلن روص وا كنو ر بورآ یک ظع نص رر هرز وا

 لالفتسا یکسا كتفالخ یقداصت ه یعبط ماسنا و قرفت



۲ ۷۲ 

 . تفآلح س و 0 نالوا و ۳ را

 تلود ٌفسط "هرهشو یلوصالا لضا كنه للح
 نا ناطلس .نانلو یلوعش نسا دوس رش كنهلع

 هلغلوا دوهش هضور زاستدبز یرتمضح لرغط را ی
 هد هدا یدل وا ضرعنم هیسابع تفالخ ردقن ره هچدادغب

 لیصا لصا كنهبمالسا هددجتفالخ نالوافلخ کا

 ناباع هدنس هنس یطارقنا كنهبابع تفالخ یمیونع

 ند ونعم لاع هدنس هنس )144( ع ركل صا و رار هلةلوا

 هد دج ي ریش هد)أاح یعبد) وا ش ا ES 4 راف ا

 ام و وشن هدنلکش هیسایس تاود تدمر تفرلخ

 هرز وا یلوعت بت 7 لولدم (هلها یا قلا لصودف) و

 ابد همدح نییزت هدننامز .یرات طح ےس ناطاس زواب

 ۰ (مايقلا موب ىلا ىلاعت هللا اهاقبا ) ۰ یدابا

 هی

۱۷ 



rê" 

 a ا ا ا ا

E e ک اسع نانلو هدن رلف ر ط دادب هلت هل ارا 

 هل رکسع رک اله «یذلیا هبلص ندر کبسع یدادغب لاسرالاب

 كڳک كن وک ال یمالع نا هدک درو یضوط هدا در 1

 ندناهاوخریخ .یدعر ورځ هیصعتس یفرد) وا هرزوا

 یني ريغ كنیماع نا« مصعتسم هدهسیا یداوا نریوزبخ

 ۱ «یدبا رویم هاوخریخ
 یشیا زونه مصعتسم هدک داک نقاب هدادغب وک اله

 | قس4 رکسع هوق نالواترابع ندهلیلق هوق رب بو الکا

 ۰ یدل وا مزونم هددرسدایدر یگ وک ه هاف هللا نیدلا نکر

 :نفرط بودنا لوز هنتسیفرش بناح هل دادفب وک اله

 . رکصتن دقدل وا. دن نوک ىلا لاتف ؛نالوبع وفو هدنسارا

 "یتفح هلاق هدندنسم و ییغیدلا ناما ندوک اله یملع نا

 «یدلبا ملت هوک اله بوروتوک یعصعنسم ءدافالا
 هلةغ الد وط هدار وا قعد یمیلاها دادغب هل رها كئ وک اله

 یھکیا كنم رحم یس هنس (1٦) لر هی دنا فقالتا یم هلج

 ندهنس ترد و زویشب هلیئافو كعص سم توک
 ناه“ ءردشمل وا ضرقنم ةيسابع تفالخ نالوا دتم ور

 ن كلم هلو ال

aشلناو,دمابع تفالخ هکر دن ونعم سدقم نما دوم  



1 ۲۰۵ 

 یریزو شیاره بویعا هلخادم هنسیرب جی كروما
 لوادتم ءاشیاشک هدنلالفتسا د كق ندلا دیو
 ییرب ره ثالاعو ةالو نانلوا مادکسا هدنامز ما

 هردنود هلاغوص بووص هلا مارجو ماتم یبییاها

 هالو هسیا یملع نا ندلادؤم یرزو ۰ ید رارو
 عاش هدنملع هیسایع تفالخ هلا مور یلاظم تلاعو

 ی هی وع تافالتخا ندا روهظفرط فرط و ترفتنال وا

 ضم هوهللاب مصعتسم قرهبوق هنلکش یو۴ هافرو شیاسا

 «یدا هدکعا

 .یدبا د ودعم ندننالغ یهذم هاما ا نا

 احا هولع تلودر و احا یه.سایع تل ود یدصمم

 یدصقعم هد هسا مو لع» هج هلچب یهذم نکل ۰ یدیا كع

 لکد یولعم كنو : هتفب ند زرادا وه ۱

 :ملریضاح «هنروض ىنا ا ى

 یک هناهاوخ ريخ "هلسو یک رڪ رب ره هکیدبا رو,

 .یدبا رو هنر وک
 دے زک نوا كم ردتا رانا یدادفب م الارخا

 راد هن-غحهلوا رفظم «یدالشاب هه ربا هللا وک اله

 یکیدر و كني سوط ریص) نانل و .یبهدم مه لنیملع نا

 .ردشالرارف یکعا الینسا یدادغبوک رله هنرزوا هګاز



۱ ۱ ۰ 

 ا رک یصدرد كلجر ننس( ۲۲ )
 3 ۱ ا 1 وزد وا توفن کرا هدنشاب یکدای زا هنلا راشم

 ۱ . هلع

 4 یتفالخ كر وصنملا رفعج و اهنلاب ا

 للا یلغوا هرکصندهللا ماب رهاظلا

 نامز .یدا قتمو لداعو مع هلاراشم ۰یدنلوا تعب

  كجهدبا ایحا یدادغب لها یتابسحو تاریخ هدنتفالخ

 قوح هرس ر كنوتف و مولع بول وا لوذبم هدهجرد

 هرو هلیساشنا هناصنک و هسردم لمړ و شغا تمدخ
 ۱ ءردشالا فو و هرشک تادراو

 لنسهرخالایداج یسهنس (16۰) هیلاراشم ةفیلخ

 اا تافو نکیا هدنساب یکنا یللا ینوک یا نوا

 ۱ . دلع هللا ةهچر

 ..( ییفالخ 1 رصتتسل ان هللادبع لب مععتسلا)

 تعي همالاب یصعتسلا یلغوا هدنافو روو

 ۰ یدنل وا

 .یدبا فصتم هلا حالص و نآرقلا ظفاح موس

 ن هحودع قالخا یدل وا فصتم یتلفغ و ربک نکل

 تایزجو تایلک هیفام عم ۰یدبا هدهجرد قجهردصاب



 سس

 or باتک یکی

 یضتتدلا ندجبا ا یدل سا تالا ی ا

 )1+ ( واوا التبم هاست تلع هدنرگ ر 1 هللا رون

 ه:یدلیا ت نکا هدنشاب شب شک هدلا وش یمهنس

 .درلع هللا هجر

 یدرف كن صع هدائاضف و مولع هلاراشم ةعیلخ

 هدلاح یغیدل وا یسامانتعم تاغلأت هدهدندع نونف «یدیا

 ندنلاظم هدنسیلاوح قارع ندنفیدل وا فصتم هلت ریس مف

 هنرلارا هلا هاشمزراوخ .ردشل وا بارخ رار قوچ
 ۔ردناعمط هدنماع هاشم زراوخ یرارانأت هدکدش ود فالتخا

 یهاشزراوخ نانلو یعد ردقنره هد امزو شم

 یدلبا ردص "نشت یسودنک هلکمروک بواغم هرارانا

 هرخالاب الب یقردلوا بدس هطیلست هنملع و هد ها

NRE۰ ردشل وا بیس هدهنصا رقنا كل ود  

 4 یتفالخ ا وا هللا رهاظلا)

 تعم ههالا ماب رهاظلا ىلغوا هرکصندهللا ندلسصانلا

 یدنشمک هدسح یرع هفاللنا لبق كملا راشم یدنل وا

 د كج هلند یناث زب زعلادبع نار٤ هدحالص و لدع

 یابضو رامسع یغبدل وا شلا ارج كتاب ۰ یا

 راس و موسر یعیدل وا ش | ثادحاو هذاما هن اعضا

 ۰ یدابا وغل یرلبشرمصم



 ہیک « لتف یبیک .«یدلردراص هلبقوس
 E .یدلدیا انفا یرلتیعج و اى رالام

A)1 شرح 8 4 نيج هدم هم )  

 ِ هلتیمجرب وب ناخ رانج ندا روهظ ندراراتات نانل و ۳2
 ۲۰ اتنا يااا كراو ناتسکرت
 هد دب ا لبجو ۳ ءارخ و هبلغ نو و

 3 السا قامت ٠ رد N یطخ ی

 ۲ ناشر ریه و 4 زع نکس ۳ كنهروک دم تعج ردنا

 | الیتسا هدنفرظ هنسرب یرلاروا بولیچا هندالب نامرکو

 . یالب وش شکت ن دجحم ندلا ءالع هاشمزراوخ ۰ رلیدلبا

 . هدلاح یفیدلوا دابر و مزهنع بوی هلوا قفوع هد هيا
 ۰ ید وا توف هدار وا اردک 4 هرب رج رب نداتتس ربط

 و ما ود ه را ه را و مایق ندا لزلح یلعوا هرک عن دن ون

 |" هراز رادو قالا سلاح درا شعب

 | تن ر هلماعم ندا تقبس هژرلتعوکح نانلو یرارصاعمو

 3 .لیصفت 7 هص وصح ثحابع یس فست رات عیاق و



 او

 و ' ںاتک یهکیا 2

 نیدلالالج یکلم هیلبعاسا ىع رب و عضو هماسقنا

 هدنکلتد كناولم نب كنزا هدیعقرب هلا طبض ندنفرط

 رارف هنرفرط هوا هرکصندقدلزو یلکنو ۰ یدلاق

 لردبا لتفو تسدرد ییسودنک یدو هوس هدکدتا

Xi ۲ )۰ ید روک دادعز ییع وطه رس ادام هرس  

 هاشهز راوخ دمع ناطلس ندلا تلف هد )11 ه)

 حط 1 هی سامع هطح ه دن دال را ءار وام و ناسارخ

 هنرزوا دادفب هلرکسع رفن ك زویجوا بوردتا

 یرارداج هلفداصت هاش تدش هدنلوص و هناولح نک رواک
 فلت یغوح كنناناویحو رکسع «یدلاق هدننلا راق

 هیدلیا

 كشر هدنمان یلعم فورعییب ندنلئابق هع ر یب

 هدنرل-فرط برظ كتارف هدلاح یرلفدل وا هدنتلا سایر

 هراقا:دنفراص .هدبلاوخ وا لا مایخ رکود
 نالوا هدد رربض ندنراک دلیا عطف ییهلاسء و یدصت

 نالیر و ندبفالخ بول وا اکتشا هعفر عفر ندنناح ییاها

 را دژ دح E تب رکن ا دن رز وا رله

 ی قوح ك هش رارزوا ندهسصد " دف وک " هح

 زا



  هرصاحت یا ولج تكزا نانلو یریما كنسيلاوح ناراو
 ۲ و وا دلت نیش یکن ند دم وق ن دا ما ۰یعیلیا
 ۱ ا زارف ءدادغب ندلا نیش هلکعا هبلغ و موت
 لرد دادما هلا هبرکسع وقر هشغودیا ندلا سم
 هن رزوا اک کو شع ودیا هدنګ رات (>۱۰)

 مزنم رکسع و لوتقم ًابرح یسودنک هد هسا یدک
 رارعتسا ودادبتما تیک مجاز دداا یلک نم ندنغددل وا

 ی ۰ ردشعا

 ناتنلو یضراعم كنساکنم هفلخ هرکصندهعفوو

 لآ ندلا لالج ,یحام یسهعلق توللو یناول ك زا
 قفلو هدنملع یلکنم ندفرط کید ییباصعا ا عالف

 لص وم هدیسودنک رار هلا قدوشتو ضب رڪ نوچ ا

 ندنراکولع یرگسع یکیدایا عج نددادغب و هریزجو
 یربما روزرهشو لترا و اطغا هنسادناموق یدلارفظم
 نیبعتلاب هرکسع هد ییدلا نیز نا یریکو ک نیدلارفظم

 هدنرکد نک یادش ےسج یودرا وش ۰ یدتا لاسرا

 رارف هن رافزط ناتسجرک كرهیمهدلا تمواتقم یلکنم

 قوس هد)لاح یغیددل وا شنا نسعحم هل رکسع هدلیحر و

 , هدار وا یلکنس ۰ رلبد راص یروک نم لبح رکسع نانل وا



 ا 2 هل ره و الع و ۳ + لس سگ ۰ 1

 رکسع نوعا تن واعم 0 ریس هفرلح « یدرب و ىدا ماود

 ۱ هد هسا یدلیا تارجح ردعن ره هل عسف ین ردا قوم

 ص ا بوو هدب روما هزر چشف ۰ یدل وا بواغم هرخالاب

 ندنکیدلبا قافنا هد هليا رها لیحو سراف هرباحم اب بول وا :

 .یدرسوک تاش هدتفلاحم 4 ههل

 یتفلاحم صضعب لرهس یریءا ناتسزوخ هد(: ۰

 هد ههنا یدتسا هدادعر یرصس هةل ندنمددنل وا س>

 هناتدنب زوجا هلا نرل اره ندنصاودخ و نیا وم یا

Esیدتا تلاخد هالکد ن دهس كاتا . 

 تعاطهرکصن دقدل وا لخ اد :هناتسمزوخ یرکسع كن هفیلخ

 نیس ؛ رای در دن وک ربخ هرز وا كتا 3 هدایعبا و

 زا رپ هدنرلارا . ۰یداکچ هنن رافرط ناح را هلزا ربا تفلاحم

 هرکس هل هتعافش تاكاتا هرکصف دک دا ناب رح هرباخت تف او.

 ناتسزوخو لاسرا هدادفب و بلج رول ر و ناما

 بصن توقاب جای ا ریما ندیلاوم هنر هللا لزع ندنت اما

 ۰ ردشلدا قالطا هد( ۰۸) هاب ا سد> تادعرب 4 یدنل وا

 ناص؛رذا شعود یا ندلا سم ندهیا ول ءارها .



 : ۱ ۰یدادیا E ت
 3 ۳ .یدا رویم مچ لا ندص رعد

 : واردرف و رب ی ولس هلا نب دل رصان
 Et 0 ا *یدتیا ما لا ییراکفا یعطق كن  راتیمانم

 :r هددادفبو فاو هنمات هیق وملس نبط الس هد( ه۸+)

 : * «یدردف یسیه هسا راو يانا رده د وح وم

 ىزا شادنرف یاسیع ی :حاص تیر کی هد )0 (

 3 1 *یدلیاطیض یتیرکت ام رگنسع هفیلخ ۰ رثیدلیا لتقف

 كنم هبلغتم هشاسط ناکرت یرلهعلق هشدح هلبا هناعو

 ای .هدنرلار وا هد )6۸7( هدلاح یعبدل وا هدن را زا ينس دی وام :

  هداتشاو ۰ یدیا هدکغا هعفادم رهاطوا ندررادمکح .

 یی | كنعالف ناتمزوخ هد (۵4۰) ۰یدلا ندنرللا "

 ۱ «ردشعا طبض یتامفصاو نادمه هد (۵۹5 )و

 رخ نانلوب ریما .هدناتسزوخ ندندناح هللا ندل مصان

 لابح عقا و هدنرلارا ناتسزوخ و ناهفصا و ناعو سراف

 ندنفید) وا رومامهالیتسا یدالب یراقدل وایواح كن هعمن»

 هدکدر وحزو هیلاوخوا هلرکسع هدنخرات (+۰۳) ریش

 ندشالماعم كنه ودلا رز و رقسف ندنسدلا فن كن هفیلتس ۱

 ۲ هج «رهاط وا ندننکیدتک ناب كرها و ا

 / 39 هلکعا تافو هرکصت دک دتا E As چد یی زف و



 e اا 0

 ؛ یتفالخ لدمج ا هللا نادلرصاتلا ٤

 هدجا هلا ندلرصانلا ىلع وا هدنتافو كاتس

 ي

 سبح یني دلا ربمظ هرکصندک دا ت دحا لا ن دل سصان

 یتفالخ هدر ن و ش راق یتیم ند سدح ندنکیدتا

 ۰ ردشء ردن وک ریفس دف رط ره نوا نالعا

 ج هناول-م یزادکح یرو ناهشصاو ا
 ههالآند) رصات ناول .یدلردنوک ندلاردص خویشلا

 مالسا نایت اط یفالخ ندلا ردص .یدشا تع

 لر هد ردلکد اح قلاق هدنتلا یتعاطا اء رش كن رادم>
 ناول هلکعا ضیرح هتعاط ضقن یتباحا كنا ولرم

 «یدلیا تعب هاوخات و راحات

 بیغ ینیلالقتسا وز ندنفو يخ هیسایع تفالخ "

 هفیلخ نکیشء ربع بارطضاو تراقح قوچ ك بودا

 رکن مك زاق ولسو شل وا قفوء هلالتتسا داما هلا

 هل.تفو رنو هد ها شلدا هلازا یرذو-فن هحفالخ
 عاطقا او کوش هایی روط هعطاقم یناطو ۶
 رز كنسدر ندنکولم هیق وس هدنلا كنس ر ره و شعا

 ندرهلوتءهوا ۰یدیشغ و دوجوم ىع ورش ريغ عیفوت



 ار ۳۹5

 هما اتش ندا ربهظ هناماتا یموعم لزاعاق

 ذ وج یادم ءا ما زاعاق ۰یدا ش نا اعلا

 هنن رز واما یکیدر و كنهعلخ هدک دلىا ثبشذ هنحارحا

 یارحانسهناخ و اب ییلاوما كزاماق بوتالپوط یلاما

 ید اما و رارف زرت رف هلح هلیرلمدا زاعاق ۰رلیدلیا
 ند هلح یزاعاق هدلاح یراقدلوا شعا عابتا هنسودنک

 ۰یدردنوکی عح رلادبع خویشلا مش هفیلخ نوجناحارخا

 هل صوم ندش رطرب اب بوقج ندهلح هلیافلعتم زاما
HENهلوح زس وصرب هدنس هح اید یس دنس )۷۰)  

 و د اعر ون وین کولاک
 0 . ریدل وا لاله

 هنرازو هن ندلا دعع هدنبفع كنس هنتف زاماق

 هرز وا لک دج هم هنس (or) ۰ یدیشلدا بصز

 شرک یهلحد هلک رح نددادغب ناد الا ندهفیلخ

 . رفاسم هدعظم بکوع رب هلیابصانم بابرا ندا عییشت

 حالس ۳3 یالوط نددیصصم *هدام رب لظتم رب نکیا

 روصنموا نیدلا ریهظ هلکعالثقو حرج یتیداادضع هللا

 ۰ ید)دا نییعت رزو رصن نا
 یضتسلا هفلخ هدنس هدعقلاید یسهنس.( ۵۷۰ )

 ۰ هلع هللا هجر .ردشعا تاق و هللا رون



 نییعت هباضق دنسم بیقلتلاب هل نیدلاریهظ یراطعلا
 ۱ ا

(1y ) 5ندذا حال هد  iباود هد سهم بوبا  

 كلارا ثم ندنهدل وا شا ر رهن هد راز و كنه ولع

 یدال وا هءاقا هبسایع هبط هدنعمآ وح صصعم هلته

 ی ونع هندلا حالص ندنفرط هللا رون یضتسم لنهج

 توش وا لابس را هرخاق علخ و ص وصح دنا ی واح

 ۰ یدلدا ارحا نییآ رهس هددادغب

 ناس هم دعم یعددل وا نره نيەت رب تسع ریا یزاماق

 دادءتسا و مظعت هج هب کک تراما زاعاق .یدیشش وا ۱

 «یدلیا تماقآ هدنسهناخ الورع ندلادضع كردا مارلا
 هترازو ییدلا دضع هن هفیلخ هدنسهتس (۹4) ۰

 رارصا هنعنم توتناتدح زاعاف هدکدنتسا تلقا نیم

 هد هاا ىد سوك تعالم هد رم ض عل هل ۰ یدلیا

 ۰ یدل وا رصم هنا راقح نددادفب كندلا دع زاعاق

 ندنفرط محراادبع نم نتدلا ردصخ ویشلا میش هدورمص ون

 دنا اق هددادغډ كن دا رمو هن رز وا ساقلا نالوبعوو و

 ندلا ريهظ یصاف 3 زارب ۰ یدابا تعقا وه زاماق

 .یدر ویدا قارحایسهناخ كندلا ریهظ و مابف هنملع



 تلخ ۷۹

 . لا لاخ ران قوج بولوبعوف و ضرا تکرح یلتدش

  هفیلخ یتوکی ج زوقط كالوالاعبر یمهتس (3>۵)

 تافو هدلاح یغیدلوا هدنشاب زکسیللا فسو هلراب دصلسلا

 .یاعر و بیم و عیصت هیلاراشم ٠ هيلع هللا ةجر ۰یدلیا

 ه هفالطخاراد یطتسء مدقع زا ندتناف و لرصلسم

 زو نوجا ییملیا مادختسا هدننراما رکسع یزاماق و

 تعب هنس ودن کک ندندناح تف راخ تا لها قروهثلا

 ارحا هعوع تعس هدک دنا تاف و ررحاسم ۰یدعسشش وا

 یزاماق «هن راز و یردلاد صع ه دفن تقع و ۰ یدنل وا

 ۰ یدلیا نییعت هه رکسع تزاما

 ۰ ىدا لاظ تیافب جم نا نانلو هداضق دنسم

 شلا ال نانو قدوس هل سبح یجنرم نا یّضتسم

 سهن ی e وا بوردتا در هناصصا یرلبش یغنددل وا

 ری نیت یا



Ye بان ی E 

 ییلاوح وا یسلاها هلببق ۰یدا هدنرفرصت "یدایا
  1قاع كراو «یدا راشعا هاکنالوح هداسق

 ندتفالخ فرط نوا یرلجارخا و درط ندنسدلاوح

 هد وطب ندزب ۰ یدلرب و صا هداف مان جاش نب ندز

 یهروک ذم "هلببق هلرکسع هدکلرپ هلافورس نا نانلوب

 شە ر٢س وک زوب برح هدنرانبب كردا قییضت و صح
(o ه-) بولوبعوقو لوتعم ردق كدتئرد نددسا بو 

 یسلاوح قارع هلةلعاط ه هراس دال یسهلج هدنس هنس

 ردشلدا زیمطت ندرادوج و ٠

 اس ریکنم ندن-سالاوه هرس یبلاوح هرصب

 یالوط ندتاکر ح صء) راسم ۰ ید! یسهعطاقم (4)

 «یدلیاهیجوت هنیکتشک یه رمصب هلبالتق یم ریکنم هدنس هنس

 هاکنس نن ناک یسهداز ردارب كنەلش ینرتصتم ناتسز وخ

 ١ نیکتشک وامن! ینو راپ وک ك نە رمصب بول وب تصرف ہد ہرص و
 روم هنسیلاوح طسا و هاکنس نا هدکدلیا مایق هب همفادم

 یقرصتم طساو «یدالشاب هکعا تراغو بہن یرلاروا و
 یهاکنسنا هلاهبلغ ابرحو هعفادم هلرکسع سا را ولطخ

 یدرب و یدنا مادعا )۵5۱( ۰

 كب هددسلا وح ماشو هرب رج و قا هد (٦)



 1 هو روا وب ۰ ید رب ویدا اهل قانشا دت و یل

 دادما ند هفیلخ كشر و ند وس دجم ناطلس رهنس

 مزمه زعنس هب راحاب هلرکسع یراکدلیا بالج هلا بلط

 هدرلاروا تفو زارب و رازف هم دالب اح ورح بولوا
 هلا وفع زانو تلاخد ه هغیلخ هرکصتدکدتا راذکو تشک

 هلبا وفع هفیلخ و ۰یدلیا تمادن ضرع یالوط ندنلاعفا
 ۰:ید یو 4م اعم

 تعما هفیلخ هدنل والا عت رهش یسهن- ( 0۵ (

 «رد-شعا تافو هدلاح یفیدل وا هدنشاب شّعلا هللا مال

 : هبلع ملا ةجر

 ( یتفالخ كنيفتملا ن سو هاب دجنتسلا)

 تعب هفسو هللاب دهاساا نلغوا هرکص ندیفتقم

 یتلالقتسا ورب ندنف و قوچ هیسابع تفالخ ۰یدنلوا

 و زو و كربهلید هرکص و راکت تقو ر كردبا بيغ
 مک ؟یدایا كند رق ولس نیطالس جد ورندهنس ردق

 ."نددادیتساو دوفن ولرد ره و برطدعم هداتلا یرایلعت و .

 لالقتما كتفالخ .هدننامز قوجا کیدا ی
 ۰ ردا تدوع

3 
 . كننده دما یب ور ندندم رب یمیلاوح هلح ۱



 ۳:۱ نو

 ندفیلخ تب واک هدادغب هاس ناعلس ق وس ا

 ۰ یدلبا e دارت و تعلخ کا

(ser)زو وا هددادغب ردنا نادغط یر هلجحد هد  

 و :ید) وا تارخ هناخ ردق ثلم

 داوس واد رفذس یقرمصت» و هد: روک ذم ۳ 4

 ` تقم ندنکیدتا قلیدنف راص هنشرط ناسارخ هبا دادغب
 نی ساق تجاح هب 4 راح هددسدایدنک هن رز وا هلرکسع

 ده هناح ربرصا ندنفر طظ سارا ولطح ی ربمآ شع زا

ENEروس هد] اح یتید) وا شنا تدوع هدادغعب  

 ناطلس و جارجا یا راشم ریما 422 ن هنو رط شعزا

 «یدلیادر دت هدرلار وا بودوقو اط كسا قوس رع

 e یغیدلا ند دادعر سارا ولطخ هس رز وا كنو

 هد ہل سا ون فلت و لع ۷ رج تورو هرز وا ر ها

 د ولوم ند کیس ل زاماق ریما رودس هدک دشا راما

 هلک را نفت ه.اک رگ سم هدا روا و تو نع دنس )9 یکهام

 ریما و یدتا هہاع تو رو هذ رزوا سا ربا و-)طخ

 «:یدلبا یکم رداد ا

 هل ت٤ نع هب هایت نددا دهد تعما هو,لخ هد (هه1)

 راس هرکس د دلی | قوس هل ادنام وو داق مات شر

 هفتم كشر ود یدتا زارف رفا ند ع
: ۱۹ 



 و ۰ ورا د ۳ زور + ید ردلب 2 ۲

 0 صاف ریا 5 ارو رزولا نا هد هسا یدتا ۰ نرخ

 E هحدادغب ندنکیدل رتک هلا یغوح كراقراس و

 زا و یدالشاب هکمسوک زو

 ۱ یش توا هل رکسع رو ولس ءا ما هد )6 ۳)

 3 ۰ یدل وتع وقف وهام مەل اغلا كن هغ.لخ ۰ رای دلیا هزاع

 سد نا یک اخ هلق قودس ها شکلم هد (۵44)

 ۱ تهاشکلم تو رو هنن رز وادادغب داح الاب هلا را راس و

 ۱ هن هلاسا رش هلا هل نوڪ اقل وا ةوالع 4 هبط ا

 یدادفب ندنکیدم شوک تقفا وم هوا و ۰راد الشاب

 اب نق ردا تکا ر حثت ی ؤط هدادور هل رکتسع د وه ٥

 :لخاد هدادفب دوعس ناطلس ]2 عاط راح هد دک :

 ۰ یدل وا

 کا و دنا دنا ) 04۷ ( دون نا

 ندنراطلست *یدابالرابق وس هفیلخ هرکص ندنو بودا

 ۰ ردشطلروو ۱

Eهل ردک تاذلا دار رکشع دادغب يفلح هد هر وک ذم  

 تدوع نی رم وا رفظم هدادسنا یدلنا هرصاحت شرک

 ۰ یدتا



  AT GS)ی 4

 ۳ باتک یجنکیا لر
 هل وک رب یسیربره كنهدسفو هفع وص يعض یوو ۰یدل وا
 ۰ یدالشاب هغلانف

(oro)لزع زور ندلادهاح یس دن دادو هد  
 نیسعذ رز حس لزک ریما ندن رلکو لع لدو ناطاس هلا

 هدادغب هددموق رم هنس دوعسم ناطلس نکل ۰ یدنل وا

 دلکم ر وکز س رادنقا یل زکه هلا زا یتناداسف كنهدسف هدک داک

 ۰ ید وف هنکل هنهص* دادفف یزو رهن

 ,E فد ر تیصق و هدر نده ون تاک رته

 دش افتاعظعت نسو یدنشلاق هدنراناب كلرایقوحس هدنناف و

 . یدنل وا هداعا هدادغد هلا

 قح همم هنل وا لم یراقلانف كن هدسف و قارس هددادغب

 دن ربا صتعا و تو رس "یدابا رد و توراو ه هحرد

 نا نانل وب هددا دف ید هصح ناف ندربلام یراکد رک

 هدکم رب و هنوراقنا یداماد كد ومس ناطاس هلا زولا

 تاب وصعم و باک ا ین ہدف ڭكتاذ لوس یکیا وس ۰ رایدآ

 دز ور ید هن دا در یرلفل و هدک اّرشا هناق وريم و

 ۵.۱ رام ناطلس ندنکیدلیا قفح هل ةف داد وعسه

 زعا بلص یتوراق نا هللا ریزولا ناو مو یز ور
 هزور یتکیدتا نیم هنکحهدنا بلص یتسودنک هدا



 نت

u ۳۸ین ارم  r ۱ ٩ 

 اطلس ا و «یدلبا قداصت هن رکیدکی یرکسع

 e A ندنغددلوا رس ۱ شزکنه رها و بلاغ دو

 : دوعا سم ناطلس هرکصزدن و ید وا لتق هل ما

 | كل ید د شار اردک هادمش دواد كالعو هاج رذا

 ارا ضمب هداروا دواد تلم ۰ یدتک هشاب كدواد

 ندکدلیا البتسا یتسیلاوح سراف داحنالاب هلآ هیق وملس
 یعددل والخاد راد داګاو د هاشمزرا وخ هرکص

 «ریدروج زو یرغوط هفارع هلا هعقج رک اسع هدلاح

 دن رلهعفادم هلرکسع دوعسم ناطلس هدنرلبرقت ههر زج

 و هام زراوخو هسراف دواد تكلم ندنکیدلبا مایق

 ۰ یدلیا تدوع هند الب

 ندنغیدلاق زکلاب هللاب د شار هنرزوا قارتفا و

 _ندنرایادف هنبطاب و دوحوم هدنتمدخ هدکدتک هناهفصا

 كنناضمر هروک ذم هنسصختخرب یلئاسارخ نالوا د ودعم

 هیلارا-شم بودا دیهش یدشار "ةتفب یتوکیصشب نوا
 هجر ۰ یدنلوا نفد هدناتس رف عقاو هدناهفصا حراخ

 ۰ هلع هللا

 تات ترنما هدنیلاوح و هددادغب راما رک هرو



 ی O OT o وز لس و یر Dy e O ی و قو تر
 1 1 5 3 i ۴ NE و

 پاپ 3 بانک ا

 ینفالخ كار هظتسلا ن دمحم تا ال یا

 تعب ههللا مال ىنتعملا هرکص ندهللاب دشا را

 هل هظح رام ردنا موه هنرزوا دادغب دشار ی

 «یدمهدنا تکرح نددادغب تّفو زار دوعس ناطاس

 تراسحهدهقافتا هلدشار قترایکنز ندلاداع هدانا و

 هلة وق وا هبطخ هنمان تقم هدلصوم ندنکیدم هدا

 . ردشغا رارف یوط 4 دغارم نداروا دشار

(er1)هنکل هن دا رد ندنف رط د وعم ناطلس هد  

 ۰ یدل وبع وق ویل اظم یل بخ هدنمح یلاها كه نانل وانیعت

 ندنفیدلوا لالقتسا هنوک ر ج هدندب هيا تاسفتقم

 هزر نح تفالخ روا ردق هننافو كدوعس ناطلس

 ةءیدا هدن را

 ۵ رکصت دک دنک ب هغا سم ندلص وم دشا 4 قیاس هفلخ

 نجرلا دبع و هازو ندنر ریکف الخ ؛لد وعس ناطلس

 سراف دواد كلم ل-غوا ك دوج ناطلس و كب )اغلب

 دوعسم ناطلس بوئالب وط هتناب كس رکن ریما قرص

 ءادوعسم ناطلتس تی * ریدلیا قاشا دفع هدنملع

 نددادغب هدننانعش ین هن ) »۳۲ ۱ هدود] وا یو

 كفرط یکیا لوص ولا دعب هنسلاوح ناتسزوخ هلټک رح



 اعام هلی کب و ۱ حوت هدفدلا رخ لا

 ند هددخا رم هللا بدتر ےظع لافتحا

 N ۰ ید اهدنشاب جوازو وا دعا ةجر

 ا و لا هوا هاب شارا]

 ۱ سا ان یرخ ودا لدن وش
 را تعب ههللب دشارل یلغوا ینوک یحندب یمرکی ً

 0 ندلا داع نانل و هدفارطا هدتعب بقع هللاب دٌشا رلا 0

 | هدنملع دوعسم ناطلس هراخاب هلبا كولم راس و یکدز س

 هلرکسع هدقدلوا غلاب هناطلس تیفیک و قادفتا دفع

 ندنوک یللا هرصا ع ۰ یدلبا هرضاح یدادغب تواک 3

 هریدتل و هدراقلانف لج هدسف هدرمش توداماود هدایز 0

 و ن رنا وا نفت دوم نالی
۲ 

 و تک هح دا رمز هدهرسص وا و دی در ییهرضاحت هلند وع

  ناطلس هبلغ هلکعا هدافتسا ندفالتخا ندناثودح هد

 ۳ نیدلاداع للاب شاز هةل و ید رش وک زون هد وع سم

 د وع س ناطلس ۰ یدتا رارف هلص وم راز هلا یکنز

 3 كن ەدعقلاىذ یسهنس )٥۳۰( تول وا لخاد هداذغب

 ۰ یدل دنا غلخ هلان دسار هدنشب نوا



 ۳۳۰ باتک یعکیا 0 ۱

 كندلاداعو سد *یدلوادتشم دارا لف

 .رلیدلزو هل روصانف هدیسیکیا
 ندلاداع هدکدتک هلص وم هل رکسع هفیلخ هد(۵۲۷)

 هرمصاح یلص و. نوک اقر هفیلخ ۰یدجاق هراس یکنز

  ییرماسف هدنملع داد راق وس هرکصت دکدلیا

 «یدتکهدادغب هلال رب یتسهمصاحم لصوم ندنکیدنشیا

 دقعنم هطاصم هدنرارا ندلاداع هزیا هفیلخ هد (۵۲۸)

 ۰ ردغا و فرطر تعوصخو

 یکیدرسوک كدوعس ناطلس قوس هد )۲4(

 كعابرح هلادوعسم ناطاس هفیلخ هن رزوا تموصخ

 رایدلیا هب راح هدن رفنادمش ر هل رکسع دادغب هرزوا

 برح یسودنک بوایزو یرکسع كنهغیلخ هد هسا

 دن روضح گكنهفیلخ دوم دم ناطلس .یذدل وا یربسا

 تاهظعل هرکصندکدیوا ینلا هلبا عوضخ و بادا بورا و

 هداب هرمص یکوا هدعبیشت نیح هداعالاب هدادغب هلا هشاف

 هب هغارم هفیلخ ۰یدیشلا هنزوما یس هیشاغ دره رو

 ییدلوا هرزوا ك لر“ ناطاس هدفدل وا لصاو

 «یدتک هلایقتسا رد وعسم . ناطلس ندنهدنل وا راهش

 دنطاب هدانئا وش «یدلاق زکلاب هدنرداح هفیلخو

 ناطلس ۰ رابدلبا درهم یملا راشم هلام وجه تغب یرایادف ۱



SNN E 

 نکل هنصش دادغب زور ندلادهاح هن ندنعیدناق نییعل

 ۰ ردشغ وا بصن

 لصوم ناکباتا یکیدلبا نشت هدلص وم كن دلاداع

 ۰ ردقجهنل وا لیصفت هدنص وصخ تح* یعیاقو یتموح
  (oo)تسدرد یسد یک اح هلح ؛ىسەلىىق تاک هد .

 لصوم :یدردنوک هکوللا جات یرادهح ماش كردا

 تسدرد هحدعم تلکو للا جات یکنز ندلاداع یرادم>

 | یسد هرزواقغل وا هلدابء هلا ځ وس یلغوا یتیدل واشع

 هدنرلارا هللا نیدلاداع .یدلیا بلط ندکوللاحات

 تیاغب ندنو ساد یالوط ندتموصخ ندا تقيس

 هدنوح ساد ندلاداع هلدابملادعر لوا ےھاذ هو

 كد ه رد شم جوک تەرحو تباعر هدا علا قوق

 یی هفیلخ ی رخ یغددلت وط هن رزوا یعهشاس تاک ر ح

 نالوبعوفو EN یاسرا هدادغب هدهسا یدلبا نونع

 «یدم رس وک تعاطا نیدلاداع هن راما

 بودا نایصع هب هفیلح ندلاداع هد (۵۲-)

 «رابدیروب هنرزوا دادغب هلرکسع هدکلرپ هلا سد

 هد هکما ربلا نصحت بوقح وش زاق هلا هيفاک دونح هفیاخ

 یدزو نم هني” كنهفیلخ ندلاداع ه راسحاب نیفرط

 بورس وک هلجر یلئدش هن دلا داع تاذلاب هفالخ هد هسا



 1121 باتک ۳ :

 (0۱۳) هد ریس نال یاد رق ها E نام ۱

 ۱ ۱ یرعقا وهدنرف ه واسنیفرط كر دیا تد هع زانم هدنسهثس

 ندنفدل وا بولغم دوج ناطلس هب راحاب هدنسیضارا

 هل رکن 19 هلت نع هن رداح لدو ناطاس رڪ“ ناطاس

 ىد وا مدقن هددبطخ ییا هل ره + ناطاس بوشی راب

 هده روک دم هنتم ندنفررط ریس نانطامشو + یا وا لو

 .یدادیا بصن زور ندلا دهاح هنکلهنه# دادفب

 راکس و هرزجو لصوم دو ناطلس هد )ا ه) ی

 نابکس یرادمکح طالخا ردا عاطقا هرتتسفا ییدالپ

 ه یزاغلیا یربعا نیدرام حد یییفرافایم نانلو هدن دن

 «ردشعا ملست

 نایصع ه هفلح سد اب ۳ هد (۵۱5) 71

 هدن راند ردیک دن رز وا ساند EE را .یدایآ

 هن ورد یریشع قفتن بولیزو ساند ی و لاتق

 برن یرار یکیدلک تسار هلتع ع ههرصب نداروا و
 . ردشجاق هماش هرکصندک دنا

 نیکذنز ندلاداع یتوحس دوجحناطلس هد (۵۲۱)
 طسا و هب دلا داع و نیدعن د:کلهنڪش دادو ی رقنسوا ۱

 هتم وک لصوم نیدلاداع ًارخ و ۰یدلیا عاطفا یتیرهش



 ی

 ؛یدادبا د ریش هدن رب رات ادا ۳ و 3

 داد یز ورم نیدلا دهاخح د ناطلس هد (۱ ۲) ۱

 1 رقنسفا ۰ یدایا نیمعت  یرفنسقا هلا لزع ندنکل هه

 ۱ : نالوا دودعم ندنلاعا یدنک زور هدکدلک هدادغب

 1 یرققا دوم ناال کادو ك را رف هاش

 . رسما ةلتهج قلوا کا اانا ندنکیدلبا

 ۱ هدفاسا یدردن وک" هدادعر هل ام یکن ورا ى نسج
a 

 ازم لا تست ربما و مايو هب هعقآ دم دز غ رفنسقا

 ۱ ۰ یا تد وج

 دنا هدنمسننلا نوا كس رخالا د هروک ده ام

 ا و هدلاح یغیدلوا ءدنشای رب قرق دجا هللاب رهظتسلا

 , هیلع هلا ةجر ۰ردشع۱

 ( یفالخ لروصنموا هللا دشرتسلا )

 دزد وا للاب دست یلع وا هدف و دل روس

 .یدنل وا تعم ا

 یالوط ندا مع دل هد ۵ مطح كن رلعا



 ۲۳۳۱ باتک یعکیا ۱

 بونلوا دقع هدهاعم هدنرتب هلودلا فیس و قرایکرب

 ند نغیدنل وا هداعا هنمان قرایکر هن هیطخ هددادمب

 . یدک هاب وقعد هلا لر یدادغب یزاغلیا

 هدادغب ندنامفصا قرایکرب ناطلتم هد )4۸(

 یلغوا هدوجوهرک اسع هلکعا تافو هددرحدز نک رک

 رار هلبا زابا يکباتا هاشکلم ۰ رلیدلیا تعب ههاشکلم

 هوالع ه هبطخ یعما هلرما كن هفیلخ لردنک هدادغب

 .یدنل وا

 كقرابکر دمع ناطاس یشادنرف كقرابکر ناطلس

 لوز 4 ییرغ بناح هلتع نع هدادغب هدودلاأ یی یخ یافو

 ناطلس یکيا تونلو هدیفرش بناح هاش دکل ۰ یدتا

 هطاصم هدنرارا هدلاح یرلفدل وا شم را هب هب راګ

 .یدلوبع ووو

 هنکلەنڪش دادفد قوس دغ ناطلس هد (۵۰۲) ۱

 هدهلماعمو ولس نسح هلا بصذ یزورم نیدلا دهاحم

 .یدر و یتیرما یمن وب
 هداروا كردک هدادغب هملاراش» ناطلس هد ) ۰۹)

 هلا ما هت د)ا ده یس هه دا در یساشنا تاللا رادرب

 ay هنامفصا

NE (1۱(قوس دوج ناطلس هدن تام  



 ا E E ا 2 یردلر هدکدتشبا یشیاوآ
 دفع هلا هلودلا فیس یک اج هلحو هناعتسا ندزاهعس

 هدقدراو 4 هلءر نت ناریعس ربا ۰یدتا قاشا

 هل ينعاد وزو هلح مان نیسیمرف ید نیکتشک
 یدلوا لصاو هدادغب نیکتشک هد-لوالامعیر هروک ذم

 یدتک هنناب لزاهتس یردارب توفح ندنسهناح یزاغلبا

 ١ ۵ رک لیجد هلتکرح ندهلمر هدکلر یسکیا

 دو اغا هعنذادقب هدهرتص وا نکتسک ۰ ریدتا

 *یدنوق وا هبطخ همان قرایکرب ناطلسو عطق ییسهمطخ

 هدیح وا كنهل ودلا فیسو ناهس ربا و یزاغلیا ریما

 - احم هلا 2 دک ند ودل وادا رسم هد ناطلم

 ءرایدلبا مايو ههر

 .وفن یکیا هدنناب بولیغاط رکسع یهدنشاب كنکتشک

 هتباب كقرایکرب بوغارب یدادغب ندنفیدلاق مدآ هدایز ند

 دک ناطلس هرکص ندهفیلخ همطخ هددادغب .یدتک

 وق وا هم رامان یزاغلبا ربما و هلودلا فیس هدعب و توس

 هددادغب یزافلیا ریما تفاعتم ی هثداح وش ۰یداردن

 تدوع ەى نىس ناهس ربا و ههلح هلودلا فیس بولاق

 ۰ ردخانا

 هلا ره سم هةل هدنس هک | یذ هر وک ۰ و



 : .اهفصا نداروا رە هدادغب قوس هاشکلم هد(ع۸۰) 1

 داده هلتعزع هدادعب هن هد (AY) ۰ یدلبا تع زع 4

 هاروا دقو نیطالسو ان ییاطاسلا حءاج یهد

 اشنا نکاسم ضم هرزوا كا تماقا هد ورد هکدلک

 ۰ یدردتا

 ۰ ردشعا تاف و هد دا در توس هاش کلم هد )5۸°(

 ینوک .یصشب نوا كنمرحم رهش یسهنس )ˆ

 هلع هللا ةجر «یدلیاتافو ةّاحف هللا مماب ىدتقملا هفیلخ

 4 كند فمان دا یاسلا ها لات یمظتشلا

 4 یفالخ )

 یراکر ناطلس قوم نوک یکیدتا تافو تل دوم

 نوعا ریظتسم نانلو هدنشاب قلا نوا *یدا هددادعب

 ۰ یدنل وا تع دا

 دلکقک هدادغب قت را ربا نا یزاغلیا ریما هد )4۸۹( ۸

 بصذ هنکل طش دادفب ندنفرط قوم دج ناتطاس

 ٠ ئدنل وا

 بص یر نم Ew هنر هلا لزع ندنکآ هنگ

 هرز وا تک داد كنك -یزا ها ۱



 ۳ و a ناشتا [ هرماظن نالوا

۹ 
 ءردشملوا E هدیسر ا صا

 ۲۱ 1 جوا نراك نامش ىتەتبس (9)

 تافو هدلاح یعیدلوا هدنشا شع هللارماب عاقلا هفیلخ
 "یدا ندننو قو خاص هیلاراشم ةغلح «ردشعا
 هدف هنگ هدنتف الخ تب لای نا دی هم ترد 2

 ةد هدف یریساسب و شمام زتس وک ردغ یعرش هج وس

 YN هدا ىر هدو وم یایشا هدف دل وا اعل یلاوما

 كن رسا ۰یدشمالروک ی ر E راد ه یه الم

 ندنسه وهم لاوما هدک دلک هدادغر تولتروف ندن راسا

 هب وسالادعب یتسها یرلیشنالی ردل و هدنراد كنو كنوش

 . دیلع هللا هجر ءرددغا داد والا

 ۲ یفالخ كہالادبع هما ضان ىدتفملا)

 یدیفح .۰ید-یغو یلغوا تایح ر هدنتاقو كعاق
 «یدنلوا تعي هعاقلان ندلا ةريخذنب هللا رماب یدتقلا

 کید ر سوک كاللا یا ن دیع جاوا هد )>°(

 ییزارمثاا قصما وا میش «دفلخ ییالوط ندز وات

 کچ یدلبا تیاکش بوردوک «قوحس هاشکلم

 ردشعا عنم ییزواح لدیع هللا جورت ساغلا كن هفیلخ



 ۲۳۱۷ باتک یسکیا

 تعوکح باصصا ند اعدل وا ریش شلدیشاو شلروک

 «ییلعت هدسان عمم ینیراهع وطقم سور كنم رب وا ندنفرط

 ليم هکمرد تا ریهشت هلا عضو هنرزوا یغراق دوخاب

 تن یفاومو تام یا ی

 ؛یدیا تموکح
 تراشا هدوراقو بولوا نال را يا كن رساش

 یراکتهدخ رب كنهلودلا ءا ندو لآ هرزوا یغیدنل وا

 یر داپ ندنفیدل وا ندنسلاها یسهبیصق اسب ید

 ۰ ردشلوا رشم ود

 ؛یدلیا تافو هدنسحم یر ٌةعلَق هنسو ےحرلا تال

 یم هع رک كن هفرلخ ك لرفط ناطلس هد )>54(

 ۰ ردشعا حوزت
 هنف رط لیح نددادغب را ناطلس هد )6°(

 تاقو تونل هت بخ هداروا هدلاح یعیدلوا ش شا تع نع

 . هيلع هللا 2 چن ۰ یدسا

 .دمزبحم ع رک كن هفیلخ و یس هج وز كء وحرم ناطلس

 ندیر یسهنس )40( ہل را كن السرا بلا ال یم

 .ردشل ردنوک هدادفب

 بلا هیلاراشم نلخ كکب لرفط ناطاس هد (46۷)

 رورشم هلنتس هنععا هددادعب تاللا ماظن یر زو كن رام را



 ۱ 7 هلا لوخد هدادغب ناطلس هرلیدلکح نداروا تویفهدنآ

 هل را ۰یلنا .بلط ندتسرامم یههیلج

 ناطلس هدفدنلا یربخ یعید) وا مطب هدادغب بولا

 ۱3 یدک الانام ةا ولرم ما دقت مات هلا وزی
 : هنرخأت ولمبقت یتغابا كن هغلخ ةاقاللادعب قرهقج هلابقتسا

 2 رم ها ناب مدارا تیس یان سرا
 ۔هلغب یغیدلوا بکار كن هفیلخ هدد ون باب هرکصتدکدتا

 هدنناکر شام ردق هارس بوتوط یسودنک ییءهامز كن

 ینوک یعب كنسهدعقلاید هروک ذم ةن ۰یدیروب

 ۰ ردشل وا لصاو هنارس هفیلخ

 تاذلاب هلزکسع ردق یم وز ناطلس هرکص ندنو

 هنرکیسع تن ربساسب ینوک یحنزکس كنب ا|یذ هلردیک

 مزهنم یرکسعو لونقم هب راحادنع یریساسب هلفداصت

 "یدلدیا ریمشتبولیروتوک هدادغب یعوطقمرس ندنغیدل وا
 رک ر امرشو القع هدنریبشت هع وطقم سژر

 مکح ددرت هدنناهذا كةلخ نکل ۰نمهلروک زاوج

 یریساسب نالوا شعازاق هعباش ترهش هدرلتف و یکیدلبا

 نالعا یتبدنل وا هلا زا هلازالادعب یدوح و دسم رب یک

 « ردقو یلصا » رنالوا یدادعتعا و لیم ه هنف اا

 یئادحا قلانف هلبا مان وا هدفارطاو یرلغا بیذکت ود



 ترن اسلا ا “اها ۵ لر راکدروت و 2: رط ۳ کو

 هللا كن ریساسب هدعب ۰ رایدنلوپ هدنراقح قج هما
 نیابلا هز تولي ردناب سال رز ندنتسیرد زوک وا

 یللاوز و *یدنل وا عضو زونو یکیا هدهنرز وا یاب و
 اننا هلماصم وا سرت « یدلدنا مادعا ا هلتفاف وش
 عزو ءاشت نم تاللا ىتؤت تاللا تالام ملا لق ) هدنس

 رول وس یژرب هقسد ندس اف یی هم رک دا (ءاشن نم ثالطا

 . دیلع هللا هچر «یدا

 دن وف وا هنما ی هبطخ هلا طیص یدادغب یریسا سپ

 یر زو كرصم ا نکل ۰ۍدزاب N ت

 یئدیک وب كنبریساسب رغما مساقلا وبا ندهروهشم ةاهد ِك
 تاوح ۵ ی ندنهدالک | یغدلوا یش راق هشاب

 هرکص ندا رجا ییمام هحدادمب ی زیار ۰ یدم ردزاب

 ناطلس ۰ ردشع اطیض هد راروا لردك ه هرص) ا

 یشبا وا هللا هلازا ینایصع كنشادنرف هسدا كا لرغط

 .یدلیا لاکا
 ارد اهحوت هقارع هلرکسع ناطلس هدنس هنس )>61(:

 ۔ردنوک رخ هب یریساسب نوګا یسهداما هدادغب كن هتل

 .ادعب ناطلس ۰ یدمسوک تباحا یربساسپ هددسا ید

 تأرج هغلاق یمادخ و دالوا كئریساسب هدکداک نقاب هد

۱ ۵ 



 ۱ ربعلا تام را

 ا روهروط توقاب هلفسأت رظف ندعفوم كسکوتر
 هدکعا مور یتدسفم اسورا سر نانلوپ هدنناب

 شدرفهدک دلبا ادا هنا روم جاصن هارد نن شدرف نالوا

 یهدزفبل » یریساسب هدهسا یدرسوک ليم هتعاطا

 لافعا یشرف كرهد « نسروهدا یقفلاحم هب هلاڪ

 .یدرو یلود ندتعاطا هن شرف ندنکیدلیا

 ولی ردلاف اسورا سر نالوا ییعغد كن راس

 هنرزوا شرق هدلاح یغیدل وا شلاق زکلای هل اب اق

 هه را و هب هف رش "هدر و بو یلاوما ردنا هلج

 لست هسراهع یمهدازع یماق هرکص ندکدتا اب ردق

 دنا تلکب لرغط ناطلس ییاعصا كءاق «یدروتوک

 هد رها مون قر رهلا هنشاب یساول ك٤ا یریساب . یدک

 ۶ اق فورس وک هلم اعم نح ههلخ و د وعص هب الصم

 هدهاخر , هلبا زا نعا ییسهدلا و نالوا شەك ى داب ناسەط

 لا حصو 4 راح یکا ناب نوڪ ا تەد و ةءاقأ

 ی رق هنشاب كناسورا شر هرکصندن و یربساسب

 بوریگ هدالق ر ندیرد هو و ءالک رب نوزوا نده
 ی هلحم خر .یدردزک هد رافاق ز هلت راھ وارد ولرد

 . ردزک هلتراتح .رلیدبا ریکلذ نداسؤرلا سر یسلاھا



 جا

 شرف N تود ا كرا

 یشادنرف یتکلیلا و تولا ندد بیس ال .ینلاما و

 ۰ ردا هر ولا هلن بهار ا

ADE ۳ 1كنه هل هد وع هدا در ناطایس هد  

 ۱ ۰یداوالثان هتنافتلا
 : ییدد) وا | نییعل كلنا او لصوم هد (46۰)

CEهل ردنک و 1 ِِت دنیا لرع لاب هاربا  

 ال و: دليا قا ل 1 طیض یادم
 یددک هندن اح ا نوع“ هلا زا تیگاربا

 تعدد یهیحرو هلو ایسنا ندنعاسا و 1۳9

 هن راف رط ,ae كنان شیما نالا ا هب البتیسا

 هلن ناردن شرف ندنیسم لآ ردا دع تصرف اھ

 7 هر هلابد و ,تاغا ی رافد ال: وط هن راشاب قافتالاب

 هد اعماح و * راد دنیا موعش هدا دغب هدنس هدععلا ید هروک ذم

 للان رمت ست نر اینا توردا عطف ی هیسابع هبط

 ی ربسآتسد ه,لع اس «رایدنوف وا ۵ هيلو همان یولملا

 ی ربهاس) ندنکیدلیا ثدڪ هب راح هدنرلا را یرافلاخح هلا

 هللا مماب املا هول ۰ یدلیا مايو هام .al رکییع ۱

 كن هلابد وبا یعا هدلاح یعددلاوا سس زم ال هوا هایس هلن رز وا ۱

 هب هل. رن ندیا لکشت هدریشنورد هلیلاظو زواج "



 ی 3 الاتو عوصخ فا كندا
1 

  Eدیار ا هویلخ :یدروط ریست ۳

 ۱ e وا عالما را رز  نادا قوس
  فالتخا هدم .یرکسع كناطلس هلعرکسع كچ را ثالم ئ

eر  FY1 ا ندنعیدا شالك | و  

 3 ۳ توز ولي نع ا الم كب لرغط ناطلش

 يەي ته الاغ و ریز دن دم هدایز ند هنس لو هلکعا

 ٠ ةجدادغب یقموکح هو لا نالوا هدقع وط هدن رلالتتسادی ۱

 u (ع6۷) یبلوا ضرتسو لثاو
Eهد  Eلاد  E1 یردازب یلکب را  

 . ندارواو a هنو ا E كىل ۱



 ۳۳۱ باک ری

 دبع یتلود ناکرا و هناکلام شلاق دن رودنک ندن رلاباب

 ي ر ره ڭنەقىا ءافلخ لاحو ۰ یدا راشعا داكا

 هلرا يلد دادغب هک هراچ هن هدلاح یغیدلوا نورد غاد

 تموکحهدنرارا وشم و جا نم ًاتاذ راکرت هلرابرع و شلوط
 راهفلخ هلتهج یعددلوا شاالق یتربغ مارتلا یتفالخ و

 رس وک لمح و ربص هر هل ماعم یراکدروک هاوخان و راچات
 ا کرک را تقو رب دادغب "یلاسها .رلیدا هدکن

 بول وا فده هن رایت و دیدشت رایاد هدمه ؛ راک رت مه

 قجهبقارب رادتفا هغملا سفهدقلخ هسراىملاظء كيوب لا

 نانلو یسیک هلوصالا كمو لآ ۰ یدیشلک ههجرد

 داد ۰ یدا روس ندنسه كنفال سا محرلآ ثللم

 هغعاز والا هدهجراخ بورا افتک | هدهاک هسع ییتاقح*

 كننلود هقول ندا لکشت هدر راتوا ۰ یدالشاب

 كالا لراخ لراخ كعح را ثال ءو یعومش كن وطس و ناش

 لرفط ناطاسیق وه“ ینا ود هک رادن یتبابسا ز وات هبهبق وس

 ندنکیدتا بلج یتتموصخ و تدحهدنفح مح رثا ثالم تلکب

 هب هفیلخ ردبا هحوت هدادغب هلرکسع هیلاراشم ناطلس

 كم وع و كن هفیلخ تیفک وب ۰یدرب ویدبآ تیدوبع ضم
 هس ندنکیدلنآ لیست یی راد صقم نالوا هدنملع ه و لآ

 ماقلا هنیلخ ینوک یصنکیا یمرکی كنناضهر هروک ذم



A ق ۳ 

 وب NF ۱ هل لیعیش هلرابنس هجدادغب هد (:4۳)

 راسو كنهدب ز و كر ةهح نب یسوم ردنا روهظ لالتخا

 و ش رله ر یهدنفارطا هلیراربف ل ریهاشء ضعب

 ا هم دشوار وح ىلا

 بناج هتف هرکصندنو «ردشعا قارحا یو ضعب
 دفک اساو یح قوسو قاطلاباب یدتا لافتا ه قرش

 .رلیدنل و هدهلنافم لح هلا یسیلاها
 وطح ندنفرط كم لرفط یقوحخ هد دم وقر هنس

  ردشک ریفسرپ هلا هربثک یاباده هب هفیلخ

 راباو یمالغ كنهلودلا ءا یفوتم هد (۷)

 ا ندخالغ قرط نوما ىد كنا یمیلاو
 دادب هدهرص یکیدلر و ما هیجرا تالم یرما

 یربساسب ۰ رایدتا اه ییسهناخ كن رباب یسیلاها

EEییس هبصق رابنا هح دقم ۳ وک تن هما و  

 یسردتنا قیدصت ه هفیلخ یتکلیلا و آ رح الت سالاي

 فا اوك هنادساف رکف هدنملع تفالخ هرکص و

 ۰یدلیا
 ی

 كرولا شه راز روعا هح دا دور و رب نده ودلا زعم

 هتفرلح ییراکدتسا رانو ندنهدل و هدنلالعتسا "یدایا

 یهیسایع لالا هلا نییعت هراز و یی راکدلیدو بصذ



 ی وال ر ا درب و
 و نوا رتل دا لال نیر اھ

 هلا د نه ن یر یدلیا منه ییاصعا هد هسا یدتسا 3
 1 یدل دیا باج ها ر EES ندشوارف ی ب لصوم 1

 هرکص ا لرت ن ا راد شانس نمط اص 212 ۸ 1

 رد ردقا ءا ود دعلانف 3

(o)تیافاو هددادغډ هل تاع مرو هلودلا 0#  

 ید هدطبسا و زرع ثالم لغ وا هدو ءا

 نا قارع ندنکیدمرم شوک تبغر هن تاهایاپ

 ۰ یدلدروط وا هل ودلا ناطلس ن راهلاکوا هانی

 ىا تند مو ل هام نامرک هد(اهک) ۰۰
 هد لاح ینیدل وا شک ه يلا وح وا راجا وا هلتهچ

 هدنشاب هاکعا تافو هدیانچ ةد دم ندنافاضم نامی ۱

 هرایدلیا ام نناودو حالسو یازخ لا را ناتو ۱

Eیاروا ردیک هزاریش نوتسالف روصتم وا یلغوا  

 ےح را تال ٥ یلغ وا ید ناناو هددادغب و ۰ یدتا كلل

 ےح را ثالع ۰ "یدلدیا هماق" هنماقم كلنتساباب فیل ادمب و

 ]۱ كنشا دنرف ی زار داف تک رکسع ه دنریفع راما ل



 ی وا رتضا لب رفت 5

 ا لالج د e س

 ی :ک بوپ شا یار 1 موو بوی ریو ل (
 رش هدخ ر هلودلا لالج ۰ زاد رافح نددادقب

ok4 ان  e a Eنب نزن :  

 ا راب ۳ 1 لالح ا ر

 2 وللا تالء كم ودلا لالح هل مال وار 22 ام
 E ا Fd e تور ای

 متر تینا و تور یا و 1

e e.و هللا 2  



LN ۱ ۱۳۱۷  

  ردشعا تافو هدلاح یعیدل وا هدنشاب یتلا نایسکس رج ۱

 . ٠ هملع هللا هجر

 4 یقالخ كرداقلا نیا هاب ماقا

 رفعج وا هللا مماب معاقلا ىلغ وا هدنتافو كمللاب رداقلا

 ۰یدن) وا تعب ههالآ دبع

 فالتخا و هذتف هدنراندب رایعیش هلراینس هدهروک ذعّهنس

 .رایدلبا فلت و لتق ناسنا یلبخ ندنرکیدکی هلیعوق و

 ییرهناخ كنو كنوش هلذخ بوک ل الخ هشیاسا كالذک و

 یسهشاط یرکسع «رایدتا باکترا یعاونا كغلانفو اي
 یال ندهبطخ هللا هارکتسا ند هلودلا لالح قا ریما

 اکو هفیلخ هدلاح یرلقدلوا شعا رارصا هغمردلة

 ینیرافلاخ هلبلذایاطع و لاوماهلودلالالج ر هیت تققا وم
 ۰ یدلیا نیکست

 هلا ماف هنملع هل ودل | لالح هنن ا هد ) ۲۳ )

 هرکصتدکدتا جارحا نددادغد یسودنک و ایت ییس هناخ

 راعشا هراملاکوبا یک اح سراف ندو یب یسک هدادغب

 راصااکوا هد هسا یدتک هارېکع هلودلا لالج ۰ رایدنا

 یکسا ی رکسع هبلع ۷ : ید زس وک للعت هدکلک هدادغب

 تدوع هدادهب هلودلا لالح كرەلک زا و ندنرارامصا

 .۰ یدلیا



UTSربعلا تاره  

 ا قو نولوا دن ها هدنرارا
 ررقت هدندب كنهلودلا ناطلس سراف و نامرک و كنهلودلا

 نا وا هدفدل وا لقتسم هدفاع هلودلافرشم ۰ ردنا

 تودا نییعن رز و هلیاونع كنلاد و نسا

 مسا ةلاوبا دن رب هلا لزرع یسااوا رزو هد ) ۹۱ ؛)

 ۰ یدتا بصذ رزو ییرغ» نیسح

 ندنکیدلبا تاف وهل ودلا فرمشم قاع ربما هد (4۱)

 ره كدادغب هد ) ۱۷ ) ۰یدلاق یلاخ ندناطلس دادغب

 قلا_ف ولردولرد لارا تورسوک زو داف هدنفرط

 یک یرلکدلیا هرداصم ینلاوءا كنو كنو-و باکترا

 بیذعت یب یلاھا هللا لاوما تفرس ندفرطر هدرازسرخ

 بتدعع هدننلا بارطضا یلاها ضع لها . ریدلیا

 هفیلخ نوحا هلازا یرلقلانف یک ہدنادرم هلدهح یرافدلاق

 لالح .یدنسا هدادغب ی هل ودلا ءار س هل ودلا لالح

 لابقتسا تاذلاب هفیلخ هلکک هدادغب هدناضمر هل ودلا

 هنفالخب هرکص ندنسارجا تیامرو تمرح هدنتح كردا

 فیلحم هل ودلا لالح نوحا یا تمدخ هلتاما و قدص

 .یدلدا بصن هتراما دادفب و

 سابلاوا هاب رداقلا هفیلخ هدنم یخ ا یذ ( ۲۲ )



 لالتخ .دنلع هل ود)ا ناتطلس هحدا دغر هد ۱ ۱ و

 هلن راتطخبا كن رازادفرط هل را نا دز ۳

 1 ییراه-س نیا ) گر ا دلا 2

 كن هل ودل | فرمثم هيا نالمس نا ۰ یدلیا نیپعت ریذ و

 هل وداا فر٥ ندم جوت وب هلتهح یتیدل وا ندنناهاوخدب

 ضع ه دنماع هل ودلا ناطلس ندنغب دل فا به ۵ هتشح 3

 . هژودلاناطلس ..یدالشاب کوک
 یال ن لک خاو درط ناي ییهلودلا فرمشم

 هدک دلیا برفت هدادغب نر را رومآم 4 ل 0

 ES O در وقرب هلودلا فرش
 ۳ هن راز وک كالس نا ۰ کا تاتو هبغ

 ىع وع” كنه ودلا ا تیفیکو . ید ردکچ نیش

 al یراوس رف زوب رد تولوا تهاد هفوخ هدقدل وا  ۱

 لالقتماتسک دعا هلودلا فرش ورا و راو

e 
 ) )4۱۲..یدلیا لکشت یتاود حاح ینب هدنع هد



 رب رفتم ام كن نرم ی ۳۹ سد

 كتشویطا در هد هرص وا ردنا و روهط هنتف ۱

 دنسلحا و هف وک رفعج واو ۰یدلو نوکس هنتف هلی روما ٠
 RS ۰ یدن وا 7

 ۱ منش ای یاو نع هدا دعر !لصاووا

 ۳ 5 ۱ ۰ :یدالخاپ

 ۹ رص هلوداادضع ن هلودلا ءاهب هد (4۰۳)
 | هجدادغب عاصوا یلغوا ردا تافو هدلاح یغیدل وا ات 1

 3 ۰ ..۰«یدنل وا تیعلن ود هل ودلا ناظلس و هماقا هب 7

 3 لار رف یربما قاع هلودلا ناطلس هد( ۹)ا

 اف سو یاس ا 4 هرب هللا لستفو ر
e۱  



 ۳۳ باتک یجکیا

 .اوح قارعو ناتسزوخ كنهلودلادیع هد (۳۹۰)
 راح ود داب لاوحا یهراداو ولو ۇس ےل

 . هدب ربا را یعیش و ۳ لها هحدادعد و هی هوا لالتخا

 یدل وا تاس دن کت و تراسح نیاز لب هل ر وهظ هو

 داتسا ن نسخاوا هللا لزع یهلودلا دبع هلودلا ءا

 دیع ۰ یدشا بیعلت هد شویطادیع نیبعتلاب یزمره

 ۰ ردشل وا لصاح هنزخ عفانم هدهخاوءاو "

 هنر هلا لع یشویخادیع هل ودلا ءا هد )۳41 (

 هنملع كارتا یهددادغب هلکعا نیبعت یرواس رصنوا

 لها هلبا خرک لها ۰یدتا رارف رصنوا ۰رلیدلیا مایق

 ییرلنا راک ا نکیا شم نسوک زو هاتف هدهدن را را و

 .ردرشعا نکس یهنف بولو

 ۰ یدلبا تاف و هلل عب اط قیاس فل هد )۳4۲(

  دیلع هللا ةجر

 ید ات د م ن لع نسخاوبا نددسا یب

 هل ودل ءام و شمتچ ندنتعاطا"هر ادكنهل ودلا ءا هدنځګ رات

 لو, و ەد: ] وا قوس ر i ع هد رز وا هد رات وا ندنفرط

 وسا ° ىد.شىلوبع وف و ۳ 7 E هدن رلا را لرد تعاطا

 ی ش وارف 9 نان لص وم ی هرس یکدا ناسفط زویح وا



NPما تار  

 ن قحساریما ندمحا سابملا وا هللا رداقلا ٠
 ئ ۱ فالخ كردتمملا) ۱

 كنەلودلا تذهم هدهکط) ورب لند هنس یکنا للاب رداق

 توعدو تاج هل ود) !ءام ۰ یدنا رو هدنا تاقا هدانا

 یللاب رداق بوردن و 4 هب ههط) ینیاصصا صاوخ نوا

 هل ودل اءا هدک دلدا ت رفت هدادغب ۰ راد د ربکح دو

 ةو یدقح نددادفب هلتکلع نایعا نوحا لابقتسا

 ه هف رلطنا راد للاب رداق ینوکی کیانوا كناصمر هروک ذم

 بول وا ض رةنم یلود نادج ید هدلص وم هد(۳۸۲)

 هدناسا رح هد (rar) 1 یدلیا تاک یا ود تایم ید

 7 نوه رف لا هدءز را وخ هد (۳A٦) 9 یی ود ناماس ید

(YY)یلود ةا ۳ هدهباګ عفا و هداه رفا هد  

 ید یهدرهنلا ءار وام هد )۳۸4( اردنا کشت

 یرادمآ هل رب هلا نکند ید یکلاع ۶1-4 وا ضر#۰

 ۰ یدنل وا مسهن ندن رد رط نالا

 ردنا راسا یس راف هلودلا ءا هدهروک دم ی

 نیبعتیلا و یعره نب جاجما رفعجوا هقارعو ناتسزوخ
 هیدلیا تیقلت هلال هلودلادیع هلا



 1 ِ هلیصاوخ نایتسالا ا تقفاوم

 ۱ اخو شقکا هاب كن هل ودلا فرش یا

 ۰ .مرکص زار ندفدلوا تیایرو ا ۱

 ٤ 1 بوردلاق یهلودلا ماصعع هل اکترا را ردغ هل ولاا

 ج يلا ماصعص هل ودلا فرش ۰ ردشمردتا سيخ

 هدادش , باصتسالا رووا, یل زا هدا
 يل ودلا..ماصص هرکبصادکدلیا طیض یراما هارهک
 ۸ وطلاماضع و شبردذا دحمل مدار وا لاسرالا اک
 تاوف ەد ەزۈك نم هد یا روو شک زویجوا

 ۰ ردشل و

 ا ا )۷4( رود چک وانا ا

 يردار راما زوما دادغب بودا تافو الولع هتل ۱

 اا لاقتا ه هلودلاءام یصتوا

 لینی ی ود نا ورم ید هد رب راد و ۵ )۳۸ نر 2

 1 «ردشغا ٍ

 بط ا كال می ط ا ودا ءاي هد ا

 ۰ علخ هلا باج, ۵ ار و e داد



 ۳ ۹ درک نب رافسا ندرباکا *یدیشاوا ینالتخا

 مایق هلا تلط یت راما كنهل ودل فرش هددادفب هدنس هنس 3

 5 "بای نده ودلا فرش هلک لیم اکو هدرغوج لرکسعو "

 ۱ را هج زانم هردنشعا بلغ دال وف 44 وبع وف و ه راح ۳

 ٠٠ نوكأ هام هلأ هلودلا ماصعص هرکصندقدازوا ٣ تقو

 ظ ولم كنهلودلا فرش هدکدلیا البتسا یارواو تعزع

 ی هد اه تیم لل

 کا یراما دا دور كن هل ودلا مارصعع

 % : "قافتا لوو قبال و كهل وداد صع ن اصن وا یا دن رق

 | تفلاح ةرافسا ناردنام  .دالوف .«یداردلم ه هل ولا
 .  :ماضعصیملزتسوک عوجر ندنرامارماو ۰یدلوا لصاح ۱

 E هدنرلارا بولیرتا هب هو رف یاری د یهددادمب ندنکیدلیا

 هجا دل ودلا فربش هبطح هدقارع توت الات به راع

 1نفر د یاتفا؛هجملاحم ةرزاوا ققوق وا
 نیا هللا زا تعلخ و تاسعلا هب هل ودلا ئش ھل

 . ىد وا نسل

 ۳ هطساو ندزا وها هود فر ا اس )۳۷۹ ۱

 هد هے ترآ رایدلیا زاطحا ه هل ود) ا ماسععص ناهاوخربخ



۳۰۹ 

 هاعوف و نفرط قالب دنسلاوح زاوهآ بوت نه

 البتسا یبهرصب هل ودلادضع و شا وا مزونم رادتخ هب رال اب

 ۰ ردشعا

 لکين لود نک ین هدهلزغ هد هرو ۷

 رول وا ناب هدنصوصخم ثحم یمیافو ۰یدلیا

(1Y)قافتالاب هل لغت و | ا لآ رام هد  

 لوتعم هده راح رات هاکعا برح هدنملع هلودلادضع

  ردشلنا الیتسا ییکلاع كنادج یب هلودلادّضع بول وا

 النسا یناتسربط و ناحرج هلودلا دضع هد ( ۳۷۱ )

 ندنکلاع كریکعش و نن سواق ناتسربط و ناحرج ۰یدلیا

 دار هوار  یردارب تن ردلاد ی
 هلودلا رف هشرزوا تشح و نالوا لسصاح هدنرلارا

 ندسواق هل وداع ییعلسل و شعا رارف هندالب كس و اق

lk۰ یدیا شمامنا است سوق هدلاح شیما شن  
 هب رام بورس وکزو تعوصخ هدنرله ایم هيلع 0

 دالب هلهح ول واو هبلغ هل ودلا دضع هلک | ا

 .ییلبا طف
(YY )هجداد غب ردنا تافو هلودلا د ضع هد  

 ثروت راحل کوا هلودلا ماصعص یلغوا یتراما نالوا

 . ردشلنا

۱ 



SENE aS a KE.وک 2 س کر و ج ۷ ۱ 0 ا ۰  

e a a Sa aE CAE EE A SE: : 
 E خر ر 5 ۱ Se وب

 ی ریمل نام ۲۰۸

 :نک ابس ناصه ۰ یدیشمالاق هلا هسا هدنلا راست
 4 وام ىسياق سويف بو ار اق ua ردق هب فا وا

 ییسافعتسا ندروما و نزع لراشح و «یدتا رها ه رادتح

 دادو ضر یی رلشادنرف هللا رامتخ راز هلا نالا

 :یدلبا السا ییتراما

 ناب زر یلغوا تفو یغيدننلوا ضبق راف

 كن هل ودلا دمع یتیفک نازم ۰ یدنا یلاو هدهرصب ۰

 ندنکیدلبا اکتشا ضرع هلا راعشا ه هلوذلا نکر یساباب

 لکا ندنرات تد بول وا ران ندنو هل ودلا نکر

 كنه ودلادضع تیغک ۰یدل وا لئاز هل یساهتا هب رش و

 كراع هلیلاسرا لوسرر ه هل ودلا نکر هدفد) وا یعوعسم

 دال سرا وزرا ویلا وع ند روما دادب

 روعا یرابتح هلودلا نکر هدهسیا یدتا ساقلا ینییعت

 یتکج هلک هن رزوا هلرکسع هسیا زعا هداغا هنسهشاس

 ك:ےاباب هل ودلاد هع ندنفید زاب هب هل ودلادع ۱۴ درگ ناسا

 بوبالک | کج هش ود هت الکشم یشیا هلتهج یضغ

 یسودنک و هداعا هننکلم جارخالاب ندسرح ی رابنخ

 .یدتا تدوع هسراف

 هل ودلادضع ندنکیدلبا تاف و هلودلانکر هد (۳>-)

 هلا دونج عج راتګ هلودلازع ۰ یدلیا تعزع هقفارع
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 ۰۷ و

 یتفالخ ت كم میطلا ن ا ةماطلا

 هما عداط ین وکی چچ وا كنسهدعتلا یذ هر و

 روا
 طدساو نارب لا لا رتا نیکتکبس هد هم وقص هنتس

 هلوف اعربد ربارب هلبا رابتخ هلل عیاط هفیلخ ك رهلک هن رلف رط

 .یدیشلزوتوک یار جد عبط یباس ةغیاخ و شک
 هدادفب یرلشمن هدکنسیکیا هلفلوا توف نیکتنکبس و عیطم

 ضدوفت هنکتفا ینیراادناموق یرکسع كارتا ۰ یدنل وا لقن

 ه را تدم نوک یللا هللا رادتخ و تعنع ةطسا و هلا

 مهد ارم لغایت لول درایو تام ات وا
 هد (۳5۶ ) هل ودلادضع ,«یدلیا .دادقسا ند هل ودلادصع

 داد_غب رار هلبا كارا نتکتفا هدکدتک هطساو هلرکسح |

 هند ساق سس تناح لدادغب هلودلادضع ب ولیکح .هنف رط ِ

 :یدنا نها:هرابخ هدننسعا هی فا باتو لوو |

 هدوسیا زایدلیا تردایم هلا دق توج نددادقب كارتا

 دادن "هل ودلادّضع هل غل وا لوت ردا قوچ تولیزو

 یدنآراشاا هن را یدنک یهفیلخ كارتا «ید) وا لحاد

 هددادغب هل ودلا ذصع  «یدشا هداما هدادغب هلو دل ادّصع

 رايد ردد دص! ی رادتح هادبلط قاززا هدفدشالرارق ۱
9 
۷ 



 0 8 Ea یراوص ۳۳۹ رع هد (۳عج)
  یتیدلوا شغا السا روض مدعم ندنآ بولی ہک |

 ٠ قاضغو ۰یدقح هنادیم یرابضعب 1 راغاتط و رله زج

 ۱ e تولو عوقو ضرا ت تک دک

 .یدلوا اوهر هيدا ضصعو

 یتیرلناک ددادغب "یلاها ینوکیحصت وا كمرح (۳۵۲)

 هل ودلازعم یی را وط ییغام كني سح تّرضح تواناق

 ا هده سرا رایدتا ماف هعنم رانش هلکعا ما

 ة لی دم هل وا ردت هل نهج

 :لصوم كردي هلرکسع هلودلازعم هد ( ۳۰۳ )

 یتساضر بورا و یثقوج هلولارصات و الدا یتیییصذ و
 تودنا تاقو هل ودلازعم هد (۳۵۰) .یدلیا لص

 ثروت ۷ هل ودلارع غوا ییدادیتسا نالوا ةحذادعب

 1 یدلیا

 .دلف هللا هجر *ردشعا تافو قتم هد (۳5۷)

 | تولوا التب هتنلع لف هلزعیطلا هفیلخ هد ( ۹۴۳ )
 ies غ دل منا EN لغوا یفالخ روما هلعلاق ندلع

 ی



 ۲ ۰ ۵ 1 باتک یضکیا

 هدیآ تم واعم ید ز هدن رفد را و نقاب هه رص ۰ یدلیا

 هطعارق یسودنک و ناهنسا یرکسع بو الک | ییکج هی

 یدیا السا ەر صد هل ود)ا زعء هلکعا رارف ها ورد

 یربیهصلا رفعحوا هلا هبل هرکص ندن و ۰یدر و

 ودیا هنزل ا وح زا وها یسودنک توعارب هد یی

 هه رصإ هاق رب -1ادعب ها زا لا هل ودلا داع یشادنرف

 یدالبا تدوع هدا در رازب هلا ج يطم ندهر صد و

 هناکرادن نوا كقک هلصوم هرکصندکدلک هدادغب و

 لاوما ماطر هدکدتشیا هلودلاصان یتکیدلیا ثبشت

 ۰ یدتبا عفد ییالب ندنشاب هلیلاسرا

 ماف هنملع هل ودلارصات س هل ودلازع» هد (۳۳۷)

 هنردصت هل ودلا ضان EET یضوط هلص وم هلا

 2 ییعاونا كالاظء اليتس الاد یلص و» هل ود) ا زعم ۰ یدجاق

 ناسارخ هلودلا نکر یشادنرق هرکصادکدربتک هعوقو

 تاز رج ید د: رک دالدا دصو هن رار طیر و ناحر > كن دی

 ندنکیدلیا. دا دقسا ن.انسودنک و ناس ۰ هلا هص وصح

 بوش و وا هلبا هتم غلایم لا هودلا ا رورضااب

 ۰ یدلبا تدوع هدا دعب

 هللا جر ۰ردشل وا توف هدسدح نتکسم هد (۳۳۸)

O 



Eزنا تام  

 2 ی یرتبظع و وام ها رب هقرلخ و رکص ندنرلالبتسا

 كرم و لآ روعا یک ی یداسک ینهقرا ال التخا و فالئخا

 .یدرسوکز و بالقنا ر هدکن زر هقشبهرکصندکد کهن رالا

 رک د6 هرزوا یرلتداع هرکص ندنمالنثسا كنه ودلازع»

 كنو كنوش بور وک زواج نوا كقسا یازرا
 یکو هسا هل ودلا زعم ۰ رد الشاب هغغاز والا هنلاوما

 هشناحصا یدنک یتاعطاقم نالوا ينلوشراق كفرصم

 تلاع و ةال و ندر هعطاقم وا هیلع ءان  «"یدیش ۱ صیصخت

 هدیحاون لاوحا و نالطب هدير نی واود بولیکج یربلا
 یهدنرللا لردناق زکلای ۰ ید سوک زوب ناصقن هحتراچ
 یهدنرالا كنهماع و عابنا بولک هلوح تیروم** هدرارب
 هعوفو هخاوما تیابج ۰یدنود هراز هارخ اون وارق

 هجا سم نالوانابامن هحنالیدعت وفاسنعا و لاظم نالپریتک

 نکیشراو 4 هج ردقج هلوا بجوم ییفسأت كموعلامها و

 یتیرالید هلودلازعم رلندا تأرج ههوفت نوح كنو

 كنار ره ندرندآ ضارعا ندناوذ لها و :دکعسک

 تل ود تلد ىلع ءان ۰ یدنا هدعماغ وا هن را یرلشاب

 «یدل وا یلاخ ندقعرا هگدتک هد وع ترفل یهدنفح

 یهرصب بولا رار یهفیلخ هل ودلا زعم هد ( ۳۳۹ )

 تک رح "نددا دعب هز کی نوا قلا ندند ید ر

Aa beli e cl rE rE 



TT LAS EEREی  

 ۲۰ ۳ بتایا یعکیا

 ینوک یک دا نوا كنسالوالایداج یمن (۳۳:) ا
 هلک یا تعب هب هفیلخ هل رهلکهدادغر هل ودلا زغم, نده وب لا

 كاملا هب وب یب هلاکو کسم و فیطلت یه ودلازعع ینکتسم

 هل العتسادب یتفالخ روما هلودلا عمو ۰ یدتا سما نچ رد

 ۰ یدلاق یا كتفرلخ زکلاب هدهفیلخ بولا

 كنارما موع هرکص ندزوما یالبئسسا هل ودلا زعم

 ندروعا یهدند یتسودنک نکس هدلاح ینیدل وا یرمهآ

 هنسندنشد) وا تشح و راح ود هلا سح یتکجهدنا عر

 دفیلخ یاوک یحزکس یجرکب كنسهرخ الا یداج هروکاذم

 سلاح هدنسلح هلا لوسرز نالوا شاک ندنادسارخ

 ۵ هفیلخ روح رارب راد یکهدنناب هل ودلازعم نکیا

 هرکصندکد روت وک هنغان وق یدنک رابجالاب یهلخ ها زدیک

 .یدلیااقلا هسیح و الب: هرصب ترور هلآ نیشتا ليم

 ( یفالخ دردتتلا ن لضفلا هل عیطلا)

 -عیطم نکل ۰یدنل وا تعي هه عیطلا هرکصندنو

 روما ٌهفک بوش و رثا ندروما دقعو لح هدنلا كهلل

 «یدا هدندادیتسا تسد كنه ودلازعم تفالخ

 تل ود رد هر دیک | هن رال سا تسد یروما راک

 رانا ندا عاش هدایند یبامم و ناس كن هبسابع



 a یر نی

eر ۳ ا تی ا یا ۶ تی نر  
 8 ۳ ان ۳

 سس 13 رفع هلودلا سصات ۰ یدنا . تع نع

 7 ندقدلافتدع ر لردیک ه هور ندا روا دفا «یدرووک

 هخاصم بلط ندن ورو ندنکیدل زوا كب یدادغد هرکص

 *.يدوو تینمآ هلن رب رحم هظلعف ناعا نورو هدک دلیا

 نورو هدودرا و نواب هدا در همش رط هب دنس و تره دول

 هليا هن اعفانم شداع رب یکروهدبا ار ۱ >| یر ر لابقتسا ا 8

iwرار هلع اض دزن دنس یی هفیلخ د ورولاب هلن رط  

 مرچو * یدالشاب هکمردکج نیشنآ لیم هن رازو کک

 یالیاوو دارو یرلکدلیا عفر هلأ دنلب توص تاتاقلعتم و

 ارجالادعب ینما رم بوردصاب هلیرابنلر وک كرالبط نوروت
 ۰ یدلیا تدوع هدادغر

(rrr)ندنفالخدنس ی تقم نوروت هدنم رح یس هنس  

 کنم اد و نکیدلیا تاکترا نکل . یدردلاق

 هن ی ودعم ماقتا وهنا كن هیم وع تنعل یقیدل وا قداصم

 هدبس ودنک ندنغیدل وا ۳ هدابژ ندن وک جاقرب تواضوا

 ۰ ردشل وا زا رهلا ساب مزام و راتف رک هحا وز الاضبق تاد

 ! یفالخ كتفتكملا ن هلادبع هلان یکتسلا)

 وا للاب ىنكتسلا E هش كن رفص هروک ۳ 1

 + یدنل وا تعب ههللادہع يماقلا



OM a O a a. 
۷۹ ۷ 

  ND 4 7و ۳ نم

 ۵ باتک یضکیا

 هلودلا مصان هلکعا رارف یدرب لرد ړک هدادمب رارب

 هد !rr) ( بولا هنلا ییهرادا مامز هددادغب تدم رب

 ۰ یدلبا تدوع هلصوم

 ردشاک هدادفب نوروتندک ارتا ءا ما هدهروک ذم ا

 ریما نانلو هرز وا شک اشک یک توصم اب هد هطروا

 ندید هناصتعاد كن وروت هدهعفدون یبصنم قلا سصالا

 ۰ ید رگ هالالقتسا تسد هددتفالخ روما

 هنن رز وا كنتر وص ویکیدلیس ییزو كناسيع ترمضح "

 دف روا لیدنم نانلوا داقتعا هج رلنایتسرخ یفیدل وا عیطنم
 یارسا کهدادن یروطاربعا مور نکیا ظ وفح هدنماسالک,

 ۰. ید ر وک بلط 4 هلدابم یروک ذم لیدنم هلبا نولسم

 قالی و هرکس نددت تارک ازم ا هارو
 لاسرالاب هروطاریعا لیدنم هدهروک ذم نس هن رزوا رارق

 ۰ ردشلدا قالطا نیلس# یارسا

 لالقتسا یکید رس وک هددادغب كنوروت هد (۳۳۲)

 .سصات ندنکیدر و بادع و تشع و 4 هفلخ دادینسا و

 هفیلخ یتسلا هلصوم ییسودنک هرباخاب ایفخ هلا هل ودلا
 یضوط هترکت هلرکتسف .هلودلا صان «یدلیا ساقلا

 هت رکت و تک ند دا دغر هل عبا وت و مرح هدهدیلخ بو رو



 ید یر 1 نم

 رکی مكا رمالا ریما ندنکدشود هنسادوس ج ورخ

 و یدلبا تک روس یضوط 4 هرس ص) هد. ون و قوس

 روتر هرکصذدقدلا یب ربخیمازمنا كند رب هدهار ءاثئا

 1 انا ندنکیدتدیا ییعددل وا دارکا نکنز ماطر هدنیرف

 هلن املادنع هلکع امایق هب هعفادم رادرک هدفدرا و هنرارز وا

 كامکح نکیروک ندک ارتا ءاسور «یدلوا لوتقم مک
 زار یبصنم قلارمالارما هدک دت ثریا ییغیدل وا لوتعم

 لرالحم نالوا هدند قثار نا «یدلا هناصتغا د تدم

 هدادفب لیکوتلاب ییلع ن دجنا نسطاوا هنس هرادا

 لوخد هدادغب و هبلغ هلتاقلاب هللا نیکتروک ردا تع نع

 هیج وت ها رنیا؛هن قلاممالا ریما ندههیلخ فرط هلکعا

 ۰ یدلدنا

 موجه هدادفب هلرکسع ولتیلک یدیرب هد (۳۳۰)
 «رلیدتا رارف هلصوم قئار نا هلا هفیلخ ندنکیدنا

 نا هلا یجمودحم كن هفیلخ هلودلا یصان یکاح لصوم

 یار نا هدنفایض ماتخ ردا هدیشک تفایضر هار

 ندنغيدل وا زحاع ندنلا كا رنیا اذ ه۶ف.لح ۰ یدنرد) وا

 4 هل ودلارمصات ییتعلخ قلا مالا ریما بول وا نون# ندنلتو

 یخ سهم هدفد) وا عياش یلتف كمنا و نا «یدردیک



 ۱۹۹  باتک ی صبا
 ی وط هدادفب لبا هریثک رکایسع مکح یسیلا و

 هاریدع قلا رنبا هلک اهیلع ها رنبا هب راح اب بورو

 كسار نیا هفیلخ ندنکیدتا لوحخد هدادغب مکح و رارف

 در هْررص وم هل رکسع مکح و هول هد ( ۳۲۷ )

 ارخوم «یدلیارارف هلتشح و هل ودلامصا یک اح لص وم

 ندنتک رحنددا دغ كن هف ل خ۰ یدال وع وو وه اص هدن رلا را

 تو رز هلرکسع قلا رنیا نانل و هدن اقا رطا ربع هرکص

 تهاذ هفوخ مک و هفلخ ۰ یدشا طیض یدادغب

 كل و مع وع و نیر و هو ر وا و نارح ندنرافد) وا

 ۰ راد دا اض را قئار نیا هله بج و هنس ٥ له ع

 و ید نوا كز والاعیر یونس )۳۹ ۱

 هجر ء٠ یدتا تار هلا یتلع ا للاب یطارلا هل

 یسر ره كناهلخ تب اطخ و تماما ردو رنو رلح ۰ اع هللا

 هرادا هلرنات هدشامز كملاراشم نک ردا ادا تاذلاب

 ۰ یدشع الشاب هغ وا

 ؛ یتفالخ كهللا ردنملان میها را هبل ملا )

 1 یدنل وا تەب



a ۱۹۸ 

Eكهللا دبع  eکو 4 0  

 ۱  رکیراید و لبصوم روک و یشادنرف كچ وادم و
 دج .تاشجا ماش و رصد 5 ید هعب رو سصم و

 «اروام و ناسارخ ؛كنیولعماة هیشرفا و برغم "كععط نب
 «تایدناحرج و ناتس ربط اا رد دچبا ند سصذ ر ملا

 روعا بولاق هد رالآ تاطرفلا رهاط وا هماع و ند رک

 «یدیا هدنلالقتسا د كهار نیا هلیمات هسا تفالخ

 نیر ۰ یدنل وا عطف یا كن هم نیا هد )۳۲7(

 نیمکجحم ندن رلب رف» نکرولک هدادغد قثار نا هک رد وب

 كهارنبا هسیا هلقم نیا .یدیشعا بصن یلاو ههرصب

 نیا یمندشآرغ وا هل زیب دن یس ریک هم رب كمکع هلو

 دفیلخ هک | تیاکش هب هةل هدفد) وا یع وجس* كسار

 شعرب وما هنسیح كنهلقم نيا نوعا فيطلت قثار نبا

 هن رز وا وکتفکنالوالصاح ییالوط ندنو هدلاح یغیدل وا

 ها اعم هم نتا ۰ یدنل وا عطف یلاو جارخا ندا

 هن هرکصذدقدلتروق ندنارطضا یسهص رج كنلا هلا

 ییعجام كنار نبا هلتهج یکی دارا یس را زو لیصح

 هلا لاح و ۳۹4 وا قرضن و مطف ال هرزوا

 ۰ یدل وا توف ات یخ هرکص هس یکدا و بذعم

 نانلو هدطسا و رف ىم ەدعءلا ید هروک ذ٥ ا



 UT E یا

 ەرادتغماۋ رارکود هرارب هسيارارروکەدەر (ىارشامرخ)
 رار كراك هلا لاحر ۰ رارکود هدنراکدلیا فداضت

 رارونلوب هدناه وفت هدنراقح هلبا یه هدن راکد روک ین راکدزک
 هددسلا یدتا مایق هعنم یرانو هطرش بحاص «یدآ

 هنامیشآ هدیهلاقح كنهموقم قاط «یدمر و هداف

 ندتفالخ فرط ۰یدا راو هدیرهدساف دیاتع ضءب راد

 اشنا ندهروک ذم تاکرح هلرادصا صوصح عیفوت

 لاوحاوش بولیرب و یرما یرلعا حالصا یتیراهدیفع و
 یر هناخ و مادعا یر ودنک هدلاح یرلکدلیا ماود هدیاقعو

 . یذلدبا نالعا دن دد ینجهنلوا قارحا
 لردنا درفت هد هرصب قاز ن د. هد )۳۳۹ ۱

 هدف الخح زک سم ندنکیدتنا عنم ییلاسرا ه ريخ د هدادږر

 ربعا قار نا هفلخ ۰یدیشاوا لصاح هعط ةقباضم

 هلا زا یترضم و هوالع ه هبطخ یا فیطاللاب هلقلا مالا

 یروعا مامز بولک هدادغب هلرکسع یار ناو ۰یدتا

 « یدلا هنلالقتسا دن

 هدر وص تیام لاح كن همهانع تل ود هد هم وق مع بر

 كيصاف ر یسهحرات رهكنکلم بولیز و یالقتسا هکی دا

 هک ندا تا كفار نا هرصب ۰. یدیشلاق هدنلا
 چ

 ود یار زاوهاو "نان روج “دنا یدک



 سا ۹۹

 ىجتلا ا والا یداج یس ونس (rrr) هيلع مان

 یخ یییدل وا كرهاق هلرکسع اسور یم دیک هبنش راهج

 هل راچ اهم ۰ یدبا هدعم وب وا هدنعات هاا رهاق ۰ رب دراص

 هد هسیا یدنایوا ندوحوا بودرشیا یتیراهنلروک

 دارف بوقلاق ندنرب ۰یدبا رویمهچا ییزوک ندنها رو

 هن زوک هلغلوا روح ریاست هراچاهم ییسفن ندنکیدروک

 ندهنس قچ رب یتفالخ ۰ رلیدرپ و یدبا هدیشکنیشنا ليم
 ۰ یدمهدیآ ماود هدایز

 / یتفالخ كهللا ردتمملا ن دمج ا هللاي یضارلا )

 ۰ ریدلیا تعب ههللاب یطرلا کنه ندرهاق

 كب یللا شاقرف قو ارت مور هد هروک دم ۹9

 ناماه یلاها هرصاحاب ین هبط )۰ هلا ودرا ر لد وح وم

 یکلدعرس و هدن رلقح نیس ه رکصذدکد رک هرهش هل. اطعا

 راسو (تویرخ) تربرخ راوجه هیطالم ۰یدلاق قلانق

 "یدابا رام ور هد رات و یعوح كن هرواح» د زار

 ۰ ردشمکس هن زا الیتسا

 هدنتح یلاها یم هفناط ېلانح هجدادفپ هد (۳۲۳)

 ۳ لر دا رود هد راداق ز شل وس ِ ریدر را یزوواحم



 ac باتک کیا ی

 ندن راق دل وا شع | تم وکح دلت راما هددادفب بول اه رهرادا

 تصم یرارکید و هدلصف و یراددیخشرات عیاقو رانا
 ۰ ىلاعت هلا اش نا ردقج هنل وا نام هدنض وصح

 رکسع نکزدنا ارجا یهروکحذم دادم رهاق

 هلتوقو ۰یدیا عیطم هد رمایرکبس فرط ندنرلنا نامو

 ځد یییرط یالارخا ۰ یدیا رو هد روب یراهلماعم وا
 هدفدنل وا مایق هننذخا كن هلعم ن ىلع وا ۰یدلیا سبح

 نب نسح هلا هلقم نا "رهاق ندنکیدلیا افخا بوحاق

 ین دارد ۳ یک و دک ك هدن رب رحم كن وره

 هدننلارر نوجا كعیافلت و سبح هدن ورد: ییرلکجهدا

 نانلو هددادفب جراخ «نسحو هلسنا «یدرداب رلتادنز
 ینیدردتوط رهاق بوالشاب ههراخم هصازک هللا لئابق

 فدرط و یییدردل وا نکیشعا نسا ساز ره كناس ور

 هد)اح ینبدل وآ ش هرو توا دض و نینشق# و

 هلت هنا زا ماظم ردو ه هحرد وو ییفیدلن وف هح

 ند هطروا مدار نالوا شعا بلس یهموع تا

 نکع یسهلازا كندة وع تشحو هدنفح هق دل ردلاق

 یتیدلاق هل و شدآ ۰رابدلاهناسل فرط فرط غح هرم هل وا

 ندنناحیلاها یتءاخ و كن همت را قجه الژات هدردقت

 "یدلوالصاخ ارآقافتا هدنعلخ كرماف مهفتلاب باسر



 وبه و 0

 ۳ موع كرد چا ندی ار
 ی وتو ارت" ف ید نفر طط

 ٍّ ۱ e كاما ن دمحم هنلاب رهاملا :

 ها رک 2 یم رک كنلاوش هر وک ذم هنس

 م روط ا هتقالخ دنسم رهاق «یدنلوا تعب ههللاب

 ا وا ل نیمدلاو ردم رار
 اد ردتع ما ۰ یدلیا بدعت یل دلرهد « رد راو

 ت ص تیدعت یهدنفح هدلاح یعید) وا یک

 1 ۰ ردشلوا بحوم یلوحم هثتلع

 هملخ یسهقبال ربغ لاوحا كل رهاف هدنسهنس (۳۲۱)
 نلع بجاح و سنو هلقمرا و ههحرد كحهر و ترفن

 رهاق «ریدتاقافتا هدنعح یعاخ ىلغوا كنیلع “قلب ن

 هدوء + یدلیا سح بود ریتک نسيه هدقدلا, رخ

 ندنرلکدلیاراربصا ةئوالط ا بون الی وطرکسع نال واقلعتم

 ..تنایخ هزیپسم | ماما » ب وردک یتیرلشاب هدکنح وا رهاق

 رک ادع ین هع وطةم سو ر هل رلادن .«: ردوب یرلازح لربندیا

 ۰ یدرږ و ۍدا ضصع هن بطح یار رم <

 .و ۰ردشعا لک یتلود هو لا درو رفتم

 نا ینلالقتسا كند بابع تفالخ هل ول , ضد نیزه ید



 ۱۹۲ باتک یچکیا

 نالوا شال وط هدنناب ۰ یدروط هدن رز وا هب كك وب 7

 یاسا هرکصن دک دا قوس هنرزوا تیعج یربسع

 راشد شب هل روتک شاب 7 “نوا هن روتکر ءا 3 ب وا

 تولدزو یرکسع هد هسدا ید نالعا یتکج هلی رب و شش

 ےک ےن » ۰رلیدراص یتفارطا یقاط هراتغ ند د

 یکغیدل وا ےک توا p هدک دی د »¢ زکسدم رول ی“ درا وا

 .یداديادېش ندنفرط یسیر كنه راغم رەد « زرولب

 ۰ هلع هللا ةر ۰ ید اهدنٌشاب ج وا زوت وا

 تام . یدبآ ندا عصا هرادا فعص و تس رد2۰

 كمادخ و ناو دن نالو دورا شا ره
 یراکدایا باكا هللا باكترا كرلبرقمو شلاق هدنرالا

 رفتم . نادننم ود) 9 رک ره ید شا هلق هب ةيسابس

 دوةن ۲ نتکمو لرم .یدآ رظنم هنلا وز و

 هل رد ۶ نکیا هده> رد ۳1 قنا هتل ود ناش توخ

 بصع یع هل و۰ لفاسا و هذ ید وش وا هدننامز

 «یدغل و هلدب نایجا 4 هداح نرتسوکز و هدنفح-ندنکیدتا

 هدچا يلع وا ی ررصعب هرکرص ندناف و هل رد 2م

 * رلب دی د مدیا تعب

 یغلفشد راق وس تک ندنعب د) وا یک هسا دچا"

۱۳ 



 زبعلا تا ۱۹

 هنادچ یب اخ یلسدرد ردنا ترح هلسا وم و طرص

 .كیادچ ی هدفدرا و نقاب هلص وم سوء ۰ یدتا راعشا

 ندفدتعاط بوزو یرکسع یرلف دل مّطاح نوح برح

 تدوع هرکص ندق دلاق هدا ر وا تدهرب هليا طرص یلص ومو

 قازرا ؛لرکسع نانلو هددادغب هذکدشن هترکت نکردنا

 هلتعرس ندن؟یدنشیا یتیرلکدلیا مایق هغمراقچ هنتف هلیلط

 عانق ركع ردتعم ۰ یدلبا لوز هب هيساعت تاپ و تم نه

 نونا هنزیکست كنهنتف یتوره یسهداز یاد هنن رز وا

 قج هل ردصاب هلةلیالوف هاتف شنا نوره ۰یدیشعا

 تراس هکتک هلکم روک یتفبدلوا شمع یهجرد

 نویلم شع كن هن زخ نکردنا سولج ردتقم ۰یدمهدیا

 هلتهاف سو فارسا نکیا راو یسهدوجوء دون راند

 یرادتفا هننکست ییسناعصح هلت وقلاعو شعاوحم یتسیه

 دسنوم نانلو یریکفالخ هدیغوج رکسع و یعبدااق

 نامرک «زاوها ؛هرصب هلتم عهطسا و ۰یداشق و لئام

 ندنسا ما «یدلبا روصت یغنهالیوط رکسع ندنرلفرط

 تصصن هدرونروک هرکسع تاذلاب توقا ن دم
 هللا باهذ هنسهعلاطم رود هنسودنک تیفچ هسلا ردا

 ییاہقف .ضمب ردنقم ندنکیدلیا عنم ندکقک هفرط هقشب
 یمودنک تور و هف رش فحا_رصم هن رالا هلبا سا

 س ىق وو وو وف و



 یی اا
oنددادفب » توراتح ندنغانوق كلردتع ۳1  

 ود « رولیردتا مده یرلهناخو سېخ هسیا زا زاههچ
 بوناتدجحر هدانز ادال هدا «یدردتا اد ۳ قاب
 بولغم تعاجنرب ندنزلحما هدهرص یرلکد تسوک زواح

 ۰یدلدنا شار: یرالاتصو تر تولبتوط هلغلوا

 ۱ E بصعت نوا راەداب ی راک ,ندنفاسط خا

 فلاع .هراهداین ده. ۰ رایدالشاب هکمس وک ناکه هلکعا

 كنب رایضعب و تعراسم هنسهباراتدش هژلتعاجن ر نانل و

 سوفت ماطر هدنګا قیرح وش « یدلیا قارحا ییراهناخ

 هطساو بوئتح نددادغپ راهدام ۰ ردشل وا تلق ید

 ندنغردنالب وط ثالهبلغ یلدخ هنرشاب هداروا و .ریدتک

 داخ وش,سنوم ریدر و یدا درط یک طعا و

 لک یخو كرد هرکس لا روت بت

 :یدءهلچا یراتآر قترا كران و هلکشا درط یتسهیقنو
 درک تشحن و و دنا سڏ وه لا ندتع هد )۳۱ ۹ (

  یدلیا

 كن وفا نب دمع یسدطرشلا تجا ص دادغب یبس

 ۰یدیایرامتع دیازب هدندزب دلش

 یوم هفیلخ هرس هلام تاحالصا ضعب هد ۲ )

 یلاوءاو كالا تقاعتم لارا تور
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 » E ا داعقا 1 3

 لر بد e رد ا دار ندنو « یرجا رفاط

 ۱ ۱ ی ا .سوفن رج .ندفرط یکیا 4هلوبعوفو لات. .هدنرانب

 ولی رافح نددادعد یرکسع هدا هد )۳۱ ۸(

 هداما هتف الخ ردم .یداک هعوقو قلا هد ره صد

 ۰ یدیایرکسع هدا ماط ندا مارتلا یت ربغ تف و ییید:] وا

 هتنرللالقتمادب یتفالخ روما هرکصفدکدروک یشیاوب رنو

 دالوا یدنک یهربم قازرا و .«رایدل وا یلاخ ندقمرترآ

 هرکسع ناوید ی در دارن و اردا رص> هنن رافراعمو

 + رلب دا اطعا رل هف.ظ و یاتعسا حراخو رلما ودق

 هراند كب زو وا زو یسدرمش زا دع» كن را هفرظ و

 ها هدلالا تب هکدتسا شاعم ریراوس ۰یدلوا غلاب

 هدایز ۲ یدر هعمظ و ر هداس هدکلرب و أوج ردوو

 ڭرلەداب تو:ایصع ندهلهایعو راد را وس ۰ رلبدیا هدعلآ

 : ریدر و یدا مارو هنب راما

 تحاص دل رد رب رو هلت ۰ هد را را

 رگ هنن رز وا سا یکیدر و 4 ووا ندې ىس ەطرشلا أ



 ۱۸۹ باتک یعکیا

 یرهش راهور ندنرفدل وا تبولغم هدهسرل دتا هعفادم

 ۱ «ریدلبا تارخ و ام
 یرهلخادم هتل ودروما كناوس و مادخ هد (۳۱۷)

 هلبس هعداش یراکد ربتک هلا تورم لاک هسایض و لاوماو

 اكسو“ رازب هلس هلنام یردنعلا هقلخ ف ءاسور

 هب هظفا 3 یردتقم سوم «رلدروتوک هنغانوف

 یشادنرف لردنقم ینوکیحند كنمرح هروک ذم ةنس ۰ یدلا

 بوليدا سالجا هتفالخدنیسم هللا باج دضتعلا ندم

 هرکص نوکچوا رکسع .یدنلوا بیقلت وند للاب رهاقلا
 دا هدنناب كرها «رایدنسا یششحم سولج ندرهاق

 هنعاوف كس وم تیعج «یدعهرو یش ر ندنفیدلوا

 بروتوک ه هفالذنا راد اززعم هلبا ذخا یردنتم و تع نع

 یرهاق ردتقم هرکصتدنو ۰ رایدلیا سالحا هةفالخ دنسم

 « مرولب یتفیدلوا كهانک كنس هدهعق و » هللا بلح

 هدنتح هلا هماقا ًاززعم هدنناب كنسانا فیطلتلاپ كرهد

 ۰ ید)یاتفد هوس نسح و تعرح

 ( ادو ًاماق.كیر كعب نا یمع) هدهروک ذم هم
 یراراس و هلن ان هددادغد یالوط نادن ری ہفت كنس ه رگ یا

 . هنتف كوبر ندفالتخاو بول وا لصاح فالتخا هدّشاب

 هع رک ةیآ یناععاو یلدا یز ورلارکب وا هلکعا ثودح



 هب

AREفعلا تاس  

 یه زاغم سذوم یکیدردنوک هلا هفاک دونح كردتقم

 .یدراتچ ندیلاوح وا ًابرح

(rr)فورعم هاکعد صاصح نا «ردتقم هد  

 هکردشعا هرداص»م یتلاوما كنرهوح هللادبع ن نیسح

 -یدیاراند نویلمر ی كنهروک ذم لا وما

 لس د اٿ ندنفرط یروطارعا مور هد (۳۰۵)

 قلوا شراع هلکلردنوک ریغسیکیا هدادغد نوا ةافاصم و

 زو بولیداود هللاهرخاف تات نافسو نک اما هرزوا

 یرلةدل وا هتدبفص هدنرارع را رتفس رکسع رفن كم شقلا

 هلآ هسالا تععنارک «مادخ رفن كم زکسو هماقا هدلاح

 .یدنل وا راهتخا تالمحم قوحكی كرهلدا هداتسیا

 تیاعر هدنرقح هللا لوبق هنروعح كردتم راریفسو
 .یدازسوک هصوص#

 مظتنمرب نوجما اضم هددادغب ردتقم هد (۳۰٦)

 ۰ ردشم ردتا ا هناح هتسح لمف و

 مادعا یرالغوا هللاتارف نا قیاسریزو هد (۳۱۲)

 ۰یدنل وا

 دنفراص هلز وام هنبدلا وح هبطالم رلء ور د(۳۱ ؛)

 x تاعفد)اب یسیلاها هیطالع هدلاح یرلفدل وا شه و هدقلب



 ۸۷ باتک یصکیا

(A)للاب یضارلا ینوک یحرب كل والا عير یس هنس  

 یجرکب دلادبع هده تا یدنلوا تعب هّرعلا نا هللادبع

 هدنسهناخ كردتقم بولت هلوا هفیلخ ردق تعاس ترد

 هکیدکب یارک دملا نک با نا نالو دی
 یرمدا لرعلا ن هللادبع هرخ الاب ندن راک دابا هلتاقم

 ندلح یکیدلبا افتخا «یدلبا افتخا یمودنک بولیغاط

 .دیلع هلا هجر .ردشش وا مادعا جارخالاب

 لکشت هولبع تلود هد دیش رفا هدهر وک دهی ۱

 لیصف هدنص وصح ٍتح*  یسهبک ران عیاق و هلک

 .رونلوا

 یلاوما كنارفن نیسطحاوا یر زو ردتق» هد(۲۹۹)

 ن ی ن دمع یلعوا هللا س یسودنک و هرداصم

 هدنرازو تارف نا ۰یدلیا نعت هنرازو یمللادسبع

 كن رالغوا ترازو روما "هرادا هحدم یغیدنل وا مارا

 وا عضو هدزب نم عب بصانم بولاق هدنرادب

 رب ییح كلردا لدم سا و لاعو ال و هیلع ءاش

 رللاح و ۰ردشف وا نییعت لءاعید 4 هفوک هدنفرظ و

 .یدل وا یتبکن بیس كنارفنا

 تواک هلرکسع نددب رغم یمطافلا هللادبع هد )۳۰ ۱(

 هفلخ هدلاح یغیدلور شعا البتسا یمویفو ین هردنکسا



MARE 

 : نینالس ن ن ۳9 د..ظح اللاب Ee مان ا

 أ هفوخ هدلاح ینددل وا شادا نيت EN ناعلسا

 «یدم هنلب یيدلاق هدرلهر «یدتنا رارف بول وا تهاذ

 دو وم ندنول وط ی د 1 رکص ند السا ی رسصع رع

 لرصفو لاعرا هب هقلخ را ر هل رلایسا و لا وما یرلن ال وا

 «یدلیا ريشا یغیدنلا

 یادناخ نادج یب هه وا هجون هادج ن هل دع

 E باح و 2 رادو هرزجو لص وم نامژ یلیح

 ثه* هیخشرات تاعوفو داع هرلنوب .رلیدلیا تموکح
 ۰ ردعح ےل وا لیصف هدنص وصح

 یەک یعکیا نوا بو دعا یذ یس دنس (۲۹۰)

 جوا زوتوا دضتعلا ن ىلع دم وبا هاب ىنتكملا هفیلخ

 ۰ هلع هلا دج ر .یدابا تافو ن کا هدنشاب

 ( یتفالخ كدضتعملا ن رفعج هلا ردتعملا

 :یدنلوا تعب همللاب ردتقم هدکدنا تافو ینتکم

 هعسلادمد .یدبآ هدنشاب حب وا نوا هدتعب مو رد

 یفالخ هلنهج یم تفادح رکسع یاسورو اضف

 «رایدردشالزارف ییعلخ ردهم رەد مەديا هرادا



 رم ما رج یکم نوا دو وتس . ی

st.میو رک س ےس  

 یر رهن هو ۱

 - دعا هل 2 ترا <

 مالک حج و ر وو نو وقر يدل
3 

 تلح --(۲4۳) -یبشمج نتد کم قع ا 3

 ۳ قوت ۳ 1 تک )ی



 ۱ هکراوج رو .یعی تبعت لاو هلاروا یکم یلعولا
 ووا ا حالا د ییارما مس نالوا ییا درک
 روم نت . .-یعلیا تالا هرکی رايح

 e تحلا لا یایدج هد ( ۲۸۷۲) ۰
 . ندهعلح یکللاو یبالو روغت ىرهل قوص ههطالح
 . ھلي یکیتسروک تقاوم هدناح یتیدلوا شا زا
 | وس نینکینلیا القا یرضع راو تعرع هویج
 ےک كتضو دارنکو تکرح نذدانق هرکس

 ها یا و ع یتونتک کتو

 1 لط ن نسح یسیقاو یالو روت هد (۲هه)
 ۰ -ینلما رست یعالع ماطر ردا ارع هلن وز هدههاص
 ندا و بلاح نكر عا تد وعلا رسلا ییا تسدر»

 ۲۰ :ودراشلارنآ زق كندي قوا بقا رق ويك
(aajبولە خ دنا ساعلاوآ هعلخ ءد  

 ٠ هاب یی قرق یسدصک یمتکیا یرکی 2
 | وهايو تاع يال و دا ی



 ۱۸۴ باتک یضکیا

 ندنهدفار یسهفرا فیصو ۰ ردتٌشجاق ه هع ر راد

 ادضتعم بوز سوک تلاخد هليسهطساو بوبا نن قحا

 : دتلو س ا
 ا والخ یاو هضم هد نه نس

 نت رع نالوا شا درفت هداروا هدفدراو هخرک هلمزع

 نوا یر ۰ یدعتا رارف فاد یا ن زب زعلا دبع

 رج هدکدل ردنوک هش رافرط یر ناهس ن هللادمبع ریزو

 تعلخ هنس لها و هنس تو نیم تاب داکعا بلط ناما

 ی ک۱

(AT)رز اردک هلصوم را رکت ی  

 تسدرد ی هرکص ندفدزو ینوره حراوس+ا

 «یدلیا بلص هداروا بوروتوک هدادغب و

 نارو ندی رک كرو رای هه
 ۰ ید اراشا حارحا ینغج هصابوص ی اقا رنک | ردا

 هکیداوا قاقاروق هد هجردرب هد هرو نه هنس سکعلاب

 .یدتح هاتسسا یلاها هدرار قوج

 طیض یرکب راد لردیک تاذلاب دضتعم هد ( ۲۸۰۵ )

 نژسوک زو مدقم ندنو كنهیسابع تلود ۰ یدلیا

 ریجراخ و راب .liz عوج كن کلاع هداف تالا ندنفعض

 زویکیا هدیتافح هلرکب رابد یک یرافدلا نرالا



 اک ی

۱۸ 

 تر وقف حاد لا وا تاقا لس و ددي
 افنا شن روم سهل *یدتنا تدوع هدادغب و نیبعت ین

 یاس ۇر هلئافلات ندنرکدرتسوک تعناع رلیحراخ نکردا

 جراوع نا سرو ۰ یدلوا لوتت رفعج ندجراوخ
 یرکسع هد هدا ید رو هنرز وا ق هلرکسع نوره

 كنفالسا تعفومو تلود لابفا لدضتعم .یدلزو

 ندهطروا رررر جد ربیجراخ ندنغیدل وا قاف هنغ وچ

 ح ۰ ردغل ردلاق

 ۳3 هب ىلع قتکلا یلغوا تم هددموفم نس

 یتیدیلاوح نادمشو روندو قو راو نازو نوزفو
 تیل ن عفار ىلع نب نسح یلءام یر ۰یدلیا عاطقا
 «یدلدنا نیمأت هلکعا بلط ناما ندیفتکم نوجا

(YAT)بوا نی قحا اردک هلص وم یک ات  

 تباحا قحا ۰ یدتسا هتناب یتودج- ن نادج هلا
 رد عفاو هدنراوح نیدرام نادج هد هسا یدشا

 ىدا رار ید نبسج یلعوا ۰ یدلبا نصحع هدیا رفع ز

 ی هن را رز وا هلا یروشعلارمصت و فیص و دص وم

 دعم هلکعا ناهلسا نادج ن نیسح ندنکیدلیا قوس

 نوعا ییسدرد كنادج فیصو ۰ یدلردنوک هشاب

 اب هم هد ها یدالشاب ر هل رکسع نادج ۱9 زا 2

۱ 

£ 
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 ۱۸۱ باتک یعکیا

 هدلاح یغیدل وا هدنشاب یللا هلالع دقعما هغیلخ ینوک

 ن دهدار وا و لاس را ه اساس یشعن كل ردیا تافو هد دا در

 ۰ هنلع هل دحر ۰ یدل دا

 4! یهالخ كتفولا ُن دا هللا دضتعلا سابعلاوا)

 هدصتع:هددادغب جایص كنهصک یکیدش | تافو كریم

 ۰ یدنل وا تع

 نب نیسح ه وراخ کاخ رصف هددروت دف هل

 دضتع» توردنوک هدضتعم هلا هرشک یاباده یهللادبع

  ردشعا حوزت هدینزف كموراخ و لوب
 هرب زج اردک هنسلاوح لص وم دضتعم هد )۸۰(

 یب نالوا هدکغا ماود هتواقش ور ندندمر هدنرفرط

 هرصاحاب هد (۲۸۱)و ۰یدلیا لیکنتاب رح ینشهلمبق نابیش

 ۰ یدتا

 ییدصع رار هلیس4 رطف تریغو تعاصم دروم

 هلدمج یعیدل وا صم هدارجا ردق هب هک ربتک هدوج و

 نانلو هرز وا تفلاح هیلع ءا ۰یدنوفروف فرطره

 ماود دنفلام هدنتفالخ نامز یسیر جت كاس 3
 .ردشعا تلاخد ناینسالاب یمهلج 0



 "وعلا تار ۱۸۰
۳ 

 هرزوا قمامهتحو سح ههطوا ر هدنسه اخ یدضتعم

 دضنعم «یدلیا اطعا هنسهظفاحم تح كن ر واخ ضعب

 « رد2لاق سوبح ردق هوم ضر كتفوم

 نی دجاوا قفولا یردارب كنهف_لخ هد (۲۷۸)

 هللا هجر .یدنلوا نفد هدهفاصر كردا تافو لک و تملا

 هرادا یمودنک یتفالخ روماو درفت ردفهشافو ۰ هیلع

 دهعیلو ۰یدیغو یثر هدا كهللا ىلع دعم هلکعا

 قفوم هدلاح یغیدل وا دقعم نن ضوفم هرکصندنا " قفوم

 دعتعلا سابعلاوا هرکص ندضو مع هلتهج یکیدلیا تافو

 ۰ ردشلدبا نییعت دهعیل و قفوملا نب
 روهظ هشناططرب هژیمان هظمارق هد هفوک هد هم وق رم هنس

 وشو نالعا یهدساف دناقع ی 4

 ترشابم هنعاسا دت ادا ارب هلتوعد قلخ هد

 رتسضع و رلقلانف قوج كب ندنرازوب كرانوب مس
 هلفلوا شلوا دتع راتقو للبخ زاقلافو و شا ثدحت

 هدنصوصخحم ثح* یرله-یحرات عیاقو هللا یرلهدیقع
 ۰ یلاعت هللا اش نا ردح هنل وا لبصقت

 علخ ندد-هع تیالو دق نن ضو هد ( ۲۷۹ )

 . .هیدلیا ررقت هدقفوم ن د تعم دهع تالو قرهنل وا

 > یمرا رازا یحنزوّهط نوا كنبحر هروک ذم هنس



 ۱۷۹ باتک یصکبا ۱

 یهدنفرط تلا ثالص وم بورب وچ هلص وم ییزو قجادنک
 قجادنک نا هب راحاب هلیرکیدکی هدنک وا برج یصق

 بیقعتلاب جالا یا نا ۰ یدچاخ هنفرط قر ًامزهنم

 رارب هلشون ناب قفوم «ید ردا .هقفوم ییس هبلغ

 یا فقوت رق هنلوصو كن رکسع دادما كجءردنوک
 جیاسلا یا نا هدند ورو لروکذ مما رد چدر ا

 .ندفدل زو قجادنک نا «یدشمک هبدهج هیماش كتا رو

 هنارف هلرکسع یغیدلا بودیک هنناب كموراجخ هرکص

 یرکید هدنزو ه"وا كنارف سیر ۰یدیرو یرظو-ط
 هرکس ةو رفرب قجادنک ناهدلاح یراقدا وا درا ورب

 مو هاب رک ع كجاسلا ییا نا بورک ندنارف 2 دنعد

 ندارواو هلصوم مزہ حاتعلا یا ناب ندننکید ردا
 هعب رراید ندهرزج قجادنک یا ناو ۰یدحاق هدادعب

 جالا یا نا بوشارب اليت الاب یتیرلتهج ضم رابد و
 یتیا و ناص رذا ندنفرط قفوم لباقم هنتمدخ و ِتعاطا

 ۱یدنلیا بیات
 یدقعم رد هدادغب ندظ-باو.قفوم هد (۲۷>) ٣

 تعزع,نوگا تمدخر هدصتعلا ىلع وا هلا لر هد ادم

 ینکلبلا وال و ماش اك هقیلخ» دضتعاا ا :

 یو و هلکع د ر هر هوسا ,N ردٌشعا هیجوت



 لک دا تع نع ۳۳9 هاخو تک رح نرل
 ٍ,باقملا 2 هیات هد را وح قدمد لردرک نوحا هل ام جاسلا

 ۱ فان

 و یحاوط كج ندنغید) زو هب راحت اب هدر مات

 هدک دابا برقت هصج ه وراخ «یدلیا بیعت 4 وراخو
 مزې هددعفد و هد ها ید الا بزن ۶ تا حاسلاییا نیا

 داب ندهرزج دالب هللا روبع یتارف بویغارب یتسهقرا
 هدک دنک: هرصیمهق را ردو هب فو مات (یزکس مع رابعس)

 ۰یدحاق ه هثدح بوسهردنوط شکید حاسلا یا نبا

 جالا یا نا ۰ یدعتا تفاوا هد دلد 4 ورابج

 م هدا ترامس هعم و وط ید هد 2-۸ لوح

 نیغ 4 ورا . ۰ یدء هنلس ییدنک هر هاکعا زارف

 هه یرح یاس یا نا هلرکسع و بلح هنفرط قجادنک

 تین وک كحاسلا یا نا قحادنک نا «یدلیا وفا

 «ید رو یرغوط هرااروا هلک | قبة یتکیدنک دن رافرط

 هرافرطهنوا بوک یی هلجد هدقدلاربخ حالا یبا نیا

 انا هلرکسع كم نوا نانلو هدنناب قجادنک ناو رارف
 ییا چالا یا نا نکیا هرزوا كمك هنرزوا كجاسلا

 ا ر روی توج مرتب تمجد, ها واك

 >“ نیا . «یدلیا لوزن هبال عا د ردنا تع زع یو

1 ۲ 

۳۳ 

٤ 



 ۱۷۷ باتک یعکیا

 اضرا ی هفلخمهفتلاب یریذاح یهدنکرح وش قجادنک

 ۰ یدشا هداما ها ماس و

 هن ر وصح یني راض عب كنجاج ناسا رخ دع هد(۲۷۱)

 ورعو هيج وت هرهاط ن دج تالو نامارخ هلا بج

 ییمات اردنا لع ندتالو لاعا و لعاشم هفاک یل ند

 كعاب رح هلا ورڳو ۰ یدایا نالعا ییکیدلیا لع نوعام

 هل رکسع دعاص ۰یدردنو هس راف یدال ند دعاص هرز وا

 ی ودرا یکیدردن وک نوا هر اعم كل ند ور لک

 نانلو هدننان قف وم هدد وع هطسا و ندنعد د) وا شءزو

 ام وعرلهدر مد ۰ ید رافح هلابعتسا یس هل درک دب

 هنگ E وات دعارص و هدکع رو هداس هدنناکر ار عارص

 قف وم هدک دک تو و زا ۰ یدا هدکمالنا ماکت 4 ید رب

 فوت ید رلءدا و یس ودن۔ کک توشزو لبا دعابص

 ۱ یدردتا اہل یر هناخ و

 یل نب ورع قفوم یردارب كنههیلخ ءد (۲۷:)
 هات" ندامرکو هنامرک هلرکسع هرزوا كءا ذخا

 «یدلباتدوع نیزسنلوا قفوم هکمروکشیارب ردیک
(Y6)صسع» هلا جاساایا نیا ىلا هرز هد  

 ندنکید سوک زو فالتخا هدنرلارا ه وراخ یک اح

 هلرکسع هرزوا كعا ه راح هلا حاسلاییا نبا ه وراج

۱ 



1 1 e OE So be PE DAT O 1 شا رو تب ۹ n 7 و ترا ۰ ۷ 
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  Ep ۱ RV 1 ۲ ۱کرج ی یر ,

 ۱ ربعلا تام ۱۷۹ 1 2

 -یناف و كندمم ۰یدنلواتعب هنس ودنک حارخالاب «یدنا

 ۰ رد کی نوکرب ندنتعب كدي

 یلباک و داتشو و ب ثيل ن بوقعي هد ( ۲۵۷ )

 ۰ یدلیا طب یتاحرج یولعلا دز ن نسح و

 یلالقتسا هدرصم نولوط ی دجا هد ( ۲۰۸ )

 یتل ودناماسییب هدربنلا ءاروام هد (۲۰۱) و شعا نالعا

 هدنرلص وصح ثحه*یرهیخش رات عباقو هلغل وا شالا لکشت
 ۰ ردقح هلب زاب

 هب هیط الع هلرکسع یروطاربعا مور هد ( ۲5۷ )

 ۱ ها هزول هنلیالم: یسیلاها.شج مو تھم
 * رلیدل وا مزینم رام ور هده راحت

 یردارب روعا *زادا هدنتفالخ نامز دعا هفیلخ

 ندلاح و هیلاراشم هفیلخ «یدنا هدنلالقتسا دب كتفوم

 یک اح صم هدنسهنس (۲5۹ ) ندنعیدل وا برطضم كب

 ناو كمك هرصم ككردبا هرباخم این هللا نولوط نا
 بهاذ دن راکفا كم ريتك لا ییلالقثسا هلبتن واعم كنوول وط
 كمروت وکی هةرلخ هلبالوبق رکشنلاعم نول وطنبا و شا وا
 هفیلخ «یدا شعا لاسرا رکسع هن راف رط هفر هرزوا

 1 نایسیلا و لص وم هد هسا یدک . یر وط 4 یلاوح وا



  ekباتک یصکیا ۱۷

 هدنقح یسوم هسیا لایکباب یدالشاب هقافتا هللا هدسف

 یایکیاب .دفیلخ هلکعا تدوع ها ماس نزسقعاب یش ر

 ردشم ردتا مادعا ۰

 یدعج ندا ماس نوګا برح هلپا یسوء هفرلح

 ندنفدلوا لا را یر را کس نا وا

 لق یراقاط كر هل ولدم لع سنا یا سنا )
 . ریدلیا قالا هنرکسع كناسوم تولیرا هبراحا

 تالیج نت .دجا هدا ماس هلدوع بولاق زکلاب یدتهم

 نا دجا بولو یرحلاب رلکرت «یدتا افتخا هدنسهاخ

 یداهش ترش هدارواو راد رو وک هنسهاخ كناقاخ

 هدنیجرا هروک ذم ةنس هعفو و  «رايد ربا هنسودنک

 ۰ ىدا هدنشاب کنم زوت وا تقولوا یدتمم و

 هنس هلج كن هیسابع یافلخ هدا وقت و حالص ,یدتم»

 ۰ یدا مداح یقهنسح ترس و دما ولرد ره و قدا

 نسج هدرارودیفیدل وا جاور كندس.و لاح ؤس نکل
 جد ینامز كندتہم و یغج هیلوا' یتبغر كنا ا لاج

 یاسر یلاجنسح هلتهج یفیدنلو دودعم ندرارود وا

 ۰ هیلع هلا دجر .«یدبا روين روک شوخ, هب هم وقم
 ؛:یتفالح كااکوتلا ن ادح | هللا: ی دمت )۰

 سؤ: دو توو غرد وا فرق و تولبوط یادم



rs Eرو ۱ ۳ هی  

 ا ر احا ارا

e Ve 

 تم هاو نب دم ا فدا رک اج
 3 ۰ ید وا

 هدرمصق یکیدن) رک یدیشعا افتجخا دحق سانا
 دندن هلقمتچ هنادیم ندنهدالک | ین تفح دل وا ن کم یص

 د هز مهرد زوی كيو راند ك زو جوا و

 ايشا رادتعف هجولیخ و هراس تارهوح ردق لوا و
 ۰ردشلا ندنلا فیصو ن خاص ییسیه و شعا روهظ

 ندزو و هلا غیرد ندنلع وا یراند كس یللا هرونم

 ةلکادادرطندا ماس ۰ یدیشمرب و تیسهغلانف وب رب

 اف ارخوم ۰ یدلاق هداروا رذق هتناف و هل ردک هکم

 یطحاص هلتع نع هنا مما يهارکسع یموم للغوا كنسارتشلا

 ° ردا بصغ یرابش ییدلا ندمعبقو لو

 جزا تحاص هدنسا وح هرصب هدادفوقم هنس

 دم ردق هن اةن شع زوکنا یاذاسف زدنا ورخ

 رک ذ هرات ید هنگ را علاقو هرطإ ییتاعوق و هلغلوا

 ۰ زکحهدبا

 لابکبات ندک ارتا ءارما دکھ تس (۲۵۹)
 روم هتک گام زاغ ر واقشم کت اوح لص وم

 یعوعو * یذلیا نما هلایکباب هدننانف كناتبوم بودا

 ` ضعپ,هدنملع یدتهم ندنکیدلیا فوفو تیک, هتشک



 ۱۷۳ ۱ باتک یصکیا

 لیکشت نل ود راد غص یی لا طبض یک واوا تاره

 ۰ یدابا

(e<)دنع ع هدادغب یرعلا هفیلخ ییارشلا اغ هد  

 كلەراس ءارماو هنسماعا تقفاوم لّعم ردنا قیوشآ

 ۰ یدل دیا ل تو. اغب بم هتموصخ ی EET وک هدنملع ۳3

 هنکلبلا وتیال ورصم نول وطن دچبا هدهروک دهن

 صصعا هلغل والصاح تو هدن ر ومآ هک دتکبونل وا نییع)

 ۳۳ نو رافتسا دن كن ه.سابع تل ود ید یسالاوح

 ۰ ىذدالشا

 كس یللا ندا ۳ یرکسع دل رب مدن هي )°(

 موعش هن رزوا علا هم لح هل رنا باط نیر هفیظ و راند :
۰ 3 e 4 2 9 4 0 

 ندد: یسانا تعم ندنغیدغ و هدا هددن زخ ۰ رای دلیا

 یفیدل وایدوج ومدقن هه هدمسیایدتسا ها اضر وم]

 عج هدلاخ یرلهد) وا شعا ماي PET EC كن هم وو رم

 داحالاب یرلغاط هنعارفو هراغعو ارتا ندنراکدءهدیا

 هدنافو «ردشعا تافو سو. دلا یی یو
 . هیلع هللا ةچر ۰یدبا هدنشاب ترد یمرکی

 ( یتفالخ كقتا ولا ن دمحم یدتملا )
 ا هک یارک كنابعش هروک لا هاب هرکص ند رع



  O NEملا تار ۱

 هدنراقحن لدرس تاد دمو تادافاضعب هدنملع نوع ن

 هدلاح یکید) دا دارم یسارجا تلن هل اعم یرلکدتنا سح

 رایداد وس جد ییغیدل وا یش یالوو یارحا كن هلءاعم وب ۰

 ییرلتدح 4. ساطعا تانسأت ده ره ضع هلا درع نا

 یدلیا ناک ۰

 ەدىۇؤھ یشادنرف "زعم دچا ی الع یسیلاو هبنم را

 هرزوا كمرو تیوقت هنروما بوردنوک راند كيبشب
 دب وم ید شمردنو هاب ید یهاش نارق ی یانگ

 هب هقیلخ یکیدلیا كرګ هدنملعیک ارتا هلرسهطسا و یسدع

 یتافو دوم ۰رایدلدا فلت هدیسنکبا ندنکیدلر و رخ

 ۰ ردشعا سا هد دچا وا یردارب رکیذ عم هدنی مع

 هدنهات رواسم هدنتسالا وح لص وم هدهر وک ذم ا

 ردق هنح رات جوا شقا زویکیا بودا روهظ یراخر

 ۰ یلاعت هللا | نا زدکحهل راس وک ۳۹ لو رب

(fer)مایف هنس هبلاطم فداظ و یرکسع لارا هد  

 4 هژد راب مالک فرص و ندن راکدردن وک مدآ هاب كوء,ص و هلا

 « رایدلیا لتقف بص و هعوقرم رک اسع «یدر و باوج

 3 ,ندهسابع تالا رافصلا ثيل ن بومعب هد هم وق رهن



 ۱۷۱ باتک کیا

 ۱ فیقوتو لاسرا هطسا و هلا عنم هد هسیا دا قو

 هارعاس هرکصذدفدلاق سو یا زومط ۰ یدیشلدا

 هجر ۰ ردشلوا لونعم هدهار یانثا قرهنل وا توعد

 ۱ ۰ هلع هللا

 ی فالخ كلکوتلا ن رز هللا زیعلا )

 .تعب هلكونملا ن ریز هللاب رتعملا هركص ندنیعتسم

 اشا هدنتراما دادغب رهاط ن هللا دبع ن دج بوتل وا

 ۰ یدلدیا

 یراةبف رهللا اغبو فیص و ندنماس ور كارتا رک اسع

 ندن راقدل و! شعلا هک | تکرح تفوره هد مع تف رخ 3

 ۰ ىدا روهلروک موزا هنرللردلاق ندهطروا كرانو

 نوعیا ن دم ندنسه رکسع ءارما كوالادبع نا دم

 هدجا وایردارب لّرتعم هدنفحیربءادعا كناغد و فیص و ۱

 بوتکم ر همللادبع ن دم زعم .یدیشمرو زوس
 ییدوبفنقرت ندن واود كد رلعما هموقم ءاسّور بوزاب

 ارحا نخ دل رها وش لل ادبع ۷ رع ۰ یدشا سا

 یرایضهب کارا رکانغ هدهسیایدلبا رخأت رها
 راطخا هاغب و فیص و ندنرلکدنا فوق و بسک هتک

 دم بوراو هنناب كهللا دبع نب دم هدیسیکیا و رایدلیا



 توس  9 Nتاک ۳
2 

  0 Wrی ۱

 راو ه ورګا ندیراشید ااا

 هل دبع نا ۰ رلیدمه ریتک هب هحرد كح هدبا منم یرلنامح

 بوردنوک هرابنا هلرکسع زارب سیف ن نوح اوراده 
 یروص هلا یش یتارف هدکلرب هلا یلاسها نانالد وط

 نتمیلاوج ارحاس ۰ رابدقا رب . هارصص یوط ها ماس

 هلنقاقر قحا نن ىلع “رغم «ىدتا لوح هراقلقاطب

 تدم رب نوح و نده رام بودا قوس رکسع هرابنا

 تع نع هدادغب هلا عطف یر سج و ووبع هرکص ندع واقع

 یکیا یللا ندنرفص یسهنسرب یللا رله رام ردا

 «یدلوا دن ردف هنمرح یش هنس

  (ror)ردخهکج ندتفالخ نیعت تس _هدنشهنس . ۹

 دمج هرزوا یعیدنل وا لیصفت هدنسهرص یعداقو هماس

 هو هدنروغا هظفاسحم یییروما كنيعتسم هّلادبع نی

 ضمب هدنفح ندنفرط نیعتسم نکیا شم مسوکراقل راک ادف

 ندشیا هلتهج یکیدل سوک یرلتءالع قاقنو ردغ هبنرم
 شيا قنرا ةرراس یاسور یهدنناب كنسعتسم . ۰یدلکحن

 هکهکچ هلا مهفت یتفیدلربا نددیما كج هلی هج هشاب

 ینوک ی جلا تانهرحم هروک ذم فن «رلیدتا مازلا ییعتسم

 عقاو هدهفاضر ریار هلیس هلاع و تغارف ندنفالخ نیعتسم

 ® هک نداروا تودا تمنع هن رص كلهس ن
 بل ناب



 ۱2۹ ۱ باتک یعنیا

 لردبا ثبشت ه هعظع تاکرادت نوجا هلباقم رهاط ی

 ۰ یدلیا مچ رکسع یلیخ

 ندفرط رب هلیرکسع كارا دچا وا یردار لاو

 یراهیحان ید ندفرط ر بوشلاح ۵هرصاح یدادغب

 .یدالشاب هال

 نیشفان نس و ۵ عه ار ن ى نانلو نام ان

 تیاغب هللادرع ن دم ۰ رلیدلیا قاحصلا دن گه لا

 ردتمههف صت ولرد ره هحهنرج روماو ردامو روسج

 یهرصاحت A هلتل وص ٌدثارا یاس هر اچ اممم ندنعید) وا

 ۵ لب مو و لو هکم رک هدا دود هد هب هدعوار نادم هک ا

 یبلاو هر زج یرلذ ال وا رد سقم هن رح ڭنىلاھا د وح وم

 نک هدا در نوا مدراب هندسه هلمتفاف ر داخ 7 رع

 ندح را یک یراقدءهل و نادبم ه رایت | یدا ده راجامم و

 لزرع ۰ رایدا هدغمام هلو لو ید هعطق ی هلاسم

 یتوف یهدنهلع نیعتسم یسه داق تاثیشت یک ہدا ماس

 هثاراوتوق دز هسا هللادیع ن دغ ۰یدا روهر زا

 ۰ یدنا رویلاق.4 ورک ندرلنآ تو و ز# حک هدب وطش

 رايد شلاح همی داد غب یفارطا ین ەر ص اع ردن ره را امه



۱3۹۸ 

 قو ا یکدا ردنا ما هب هعقا دم ر ار هلا لا ربا

 .یدلوا قرح ها هح و لوتقم ناسنا

 هدا صاس هن رزوا یانوع ام و ماظم صعب كشمایا

 یلیخ ید ندیلاها و مابق هنمبلع یسهشاط یلاوم نانلوب

 جارخا هرشط ندرصف یشمانا هدلاح یعید) وا هد رصق

 « رای د- | هراب هراب و

 ز هدف یراکد)با ثادحا كلاها و كارتا هجا ماس

 ۷ I (۲۵۰) نیمتسلا 4 _هرلح هنکعا لو ییج رب رب

 عم تقو یکیدتک هدادغب «یدلیا تعزع هداد فب

 رايد لوب و اردک هدا در یار صعد نوحا

 *یدر و یباوح کج ھا نتعتسم هد هسا

 عم هلبا عاقجا رلکرت یکهدارماس هدنمرح (۲۵۱)

 هرک صذدک دژرا تعب هژریعم تورافح ندد ید و« و

 * رب طب رون یرغ وط هدا دغر کم 0 رد كم یللا

 وش به یرلهدرکس كارتاو دجا وبا یردار كم
 كک هدادفب كکارا رکاتسق رلیدنا رار ا

 روما دادغب كبع هم هدقدنلا یربخ سس وا هرزوا

a ًهل اد,ع ن دع یغیدل وا شعا نبع هنس ةر کس و  



 ۱ بانک یصطیا

 ندنکیدمرولا هن رنشبا ییاضتنا هفلخ ندندالوا لکوتمو

 ۰ ید)دا تع نم

 رله راحت هل راهور هدهشاص راندن رفعج هد(۲4۹) ۰

 ازرع هجرار یلاها قوح ك ندنسیلاوح هیطالم كرد

 .اسعو موجه هلرئسع تاذلاب یروطاریعا مور ۰ رلیدلیا

 فلت رکسع قوح ندفرط یکیا هلا هطاحا ینهیمالسا رک

 روغ هرص ندفدزو رک مالسا رام ور بول وا

 قاوتسو لاوما كلم : زیدلعا یف
 هنشرافایم نی رازو .یدلاق هدنراسا و تراف "یدایا

 یبح نب ىلع یظفاسح هریزجو ناتسدرک .رابدریوج
 هلیس ودنک ه4ب راحاب لردیک هتیفرافارم هللا ودرار رالا

 یسهبلغ لرل هور .یدلوا دېش دهاح ردف زوترد رارب

 هدنماع لک و تم تا ولعءوش بدو قوس هحدادعب

 الخ کا زا یا ورو ندا تافل مت

 یوعد .دادغب لاها یکیدتا بشین نسل ایا 9

 مایق امت بورویلاص قعیمرجم یهدسبح عاقجالابو

 هلتاصا ها راس هدیسهرارمش رب ككداسف شنا و * رای دایا

 -رزواارتا یاسهرو قالطا یبسوبح هدیسیلاها | راس

 هما شمالا اغب «فیصو رادار و ىدا موم هيرا



 نی
 ها 9 6 ك

a EE MESES 

 E تا ۱ ۱

 لج یا نوا و انطعا رها هبیصلنا نا نویکا یرادت

  هروغ دالبو *یدنلوا قود هازغرفیصو هلرکسع
 هنداتهح روعا هدیلاوح وا تدم هنس ترد هدکد شن

 ۱ :یدلرب و یرما یغا لاغتشا هلا هظفح و

 تیالو هدیسیکیا دمو تعم هدهروک ذم نس
 یربیدت كييصلنا ن دجا هدو ۰ رلیدلدیا علخ نددمع

 رغم ندنهد) وا عیاش هلماعم یکهدنملع لکوتم ۰یدا

 كنسودنک هسبا رولوا هفلخ یسر یناه نددومو

 بیصطا نا نوا یکیدلب یغحهلوا هدخاّوم فده

 :یدردپاب هلیو عانق الاب یرصتتم
 توت هتسخ هلا هدعم داف هدهموق رم هنس صام

 «یدایآ تافو ینوک یجب! نوا ككرخالا عی ر رهش

 ۱ «یدیا هدنشای شب یمرکی هدننافو

 4 یتفالخ كمصنملا ن دما نمتسلا )

 وط هدد وراه یعاط نلاوم هدک دتا تاقو رصتنم

 ۔رک زس كرت مان: شماتاو ریغص یاغب و ریبک یاغب بونالپ
 هرکاذم یتبا-نا هفیلخ هب رکسع یا رها اس هل راد

 باتا ضا ندنفرط هلج هلی تبیصلن انا ۰ ری دلیا

 ۰ ید لوا ضب وقت 4هدرک رس جوا یماسالا روک ذم



 ۱3۰ باتک یصکیا

 موج نالسرا هنرزوا كتو كوش هدف سو
 -رللاح یک قمرد وق برةعو نالب هنرلنووف و كمردتا

 یاسسٌور یثان ندننالماعمو لاوحا یک وب بون وب هد

 (۲4۷) قافتالاب هلیرایضعب ریغص یاغبو فرص و ندک ارتا

 هلا لکوتم ینوک هبنشراهج یک درد كنلاوش یمهنس

 قرف لکوس «ردشلدا هلازا ناقاح نب خ* یریزو
 ۱ ۰ یدیا هدنشای

 ( یفالخ كلکوتلا نب دمحم رصتنلا )

 یاسر و یلاهاجابص كن هک یکیدناتاف و كاکو تم
 فلت ینیرکیدکی ناقاخن چ و لکوتم بو الب وط و

 ندنناسل لرمصتتم تیصطنا ن دجا ندا مما ی واح ید راکدایا

 .یدنلواتعب هرصتنم هرکصندقدوقوا هفزو رب شازاب

 ۔ردنوک هازغ هلرکسع فرص و هدنسهنس (۲:۸)

 تعوصخ هدنسارا بیصلنا نا هلآ فیص و ۰ردشل

 یییدعابت ندنفالخ وک ص تفرص و تیصذ انا ندنمرد) وا

 یصتنم هن رزوا قوشت نالوبعوقو «یداروهدا وزرآ

 رج یرلزواسح هب هیطالم كره ور » هللا بلج قیصو
 فیص و هدک دید «زب یقک هبازغ زگ رب ندزهکیا رو هلبرب و
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 ربعلا تار 7٤

 هریزج و لص وم هریک یاغب ندنسهرکسعیاسؤر كراكو
 كفسو و یک هنحالصا گكنهنءرا هیحولاب ییرات الو

 ام اب ۶ یدرو ير یمم ریو ها شیر

 ن یموم كردک هنزرا هل و یتیدلا ندهرزح و

 نایلاها یار هلا لاشرا هذفلخو تسدرد یهرارز

 ندناطو میراکح نالوالخاد هنیرفافا كرلئو و هبرت

 ید یصاصاهجولبخ هلبا هزج نن طوشا یک اح قابلا

 .یدر ویدا هرصاحیسلفت لردیک هرکصندک دتا رسا

 ددشت یس ٥ رماح كسلفت هذن هنس ) ۲۳۸ ) ۳

 هدا سیلفت هلا هعذر ره رکصت دکدتا قارحا یرهش و

 جن یبهعلق بورو هنرزوا یمهعلق نامزرح نالوا
 هد هنس هعاق ناسیک ۰ یدتا ریس قیرطد نانلو هداروا و

 یبع نالوا نصح* هدنورد و مجف ی هعاق هلا موش

 ۰ یدردنوک هتفالخ زکر لردا ذخا نسو ن

 هده يک اطنا بولوبعوقو هلزاز یلتدش هد ( ۲:۵)

 لاه هصص رب یمیلاها سید ۰یدلش هاخ زویشب كب

 هریزج ۰رایدا وا توف ندنراوقروق مدآ قوجك هاکقشیا

 هلیعوف و راهلزاز ددش جد هدنرفرط ماشو هنطاو روفژو
 ۰ یدل وا فلت یغوح كنسلاها هیقذال

 هغلابم هدع رحم ىنا ماو ةاضف هللایلع لکولا هغیلخ



 WY باتک یصکیا ۱

 4 ینفالخ كتمان رفدج ها لع لکوتلا

 ۰ یدنل وا تعب ههللاییع لکوتم هدننافو ا (

 مظع ندنغیدغاب راز ول یلتدش هد هر وک ن٥ 1

 هدتعاسرب لطس یهدنفع عارذ رب هلکعا ناب رج رللیس

 زو هدنسلاوح لصومو «یدلوط ندر ومگب هعفد چ وا

 ۰ یدل وا فلت بولوغو ندرالیس ناسا ردق كب

 دهع تبالو دن رالغ وا لکوتم هدنس هنس ( ۲۳ )

 “للاب عملا یربز ؟هللاب مصتنلایدمم ردا وع یس4 ولا

 یسدرب ره و ۰یدلیا بیقلت هلرلبقل هللاب دیژلا ییا را
 هلا دمع اول یکیا هايس یرکیدو ضاب یسیر, نوجا

 ۰ یدتا عاطفا ممسق رر هنس رب ره ندنکبلاع

vy )دن رزوا یایصع كن یلاها هنرا هد )  

 هما طارق: هقراطبلا سد دج ن.تفسوب نانلوت یرلعام

 قیرطپ ندنکیدردنوک 4 هفیلخ بوتوط یادم یلغوا
 لق كفسو راقیرطد راس هلیسهداز ردار"ثملایموم

 تا نا یو نانلو هدنزرا ۰ رایدلیا قابشا هدنفچ

 ۰ یدل والخاد هقامنا حد وا ندنفبدل وا یداماد, كس رطد

 لنف نسو هلبا موجه هشرزوا نکیا هدهدلب مان نورت

 لکوتم هدقدل وا سکعام ه هفالطنا راد تیفیک ۰ راپدبیلیا
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 2 ویا تر ۱۹۲

  هدنسهصوصخح ثحابم هلفلوا ثاع هنبالو ةه عباقو
 «یدنلفرظنفرص ندنرک ذ هدارو هززواقفل وا لیصفت

 ینوک یحزکس نوا كنلوالا میر یمهنس (۲۲۷)

 یتبدل وا هدنشاب زکسقرف دیشرلا نوره ی صتعم هفیلخ

  ردشه وا نفد هدارماس اکا تافو هدلاح

 / ىقالخ كمصتملا ن نوره هما قئاولا )

 تعي هوره یعوا نوک یکیدتنا خیام و نمم

 ..ىدنلوا

 هدکشا قلانف ور ندنفورب هدنتسیلاوح نیطساف

 هنا رها س و تسدرد هتد و صد ما عقرب نالوا

 ۰. یدنلوا مادعا هلل ما كنهغلخ هلک زدن وک

 ید ندا" قلانف هدنسیلاوح هندم هدنامز قتاو

 ه دن رل هیحات همد ر رابدوسرافلابح و ناهفصا هلس ا!یعارعلس

 لوغشم هلنا داسف هدهماع و ح رلصا لالتخا ندا روهظ

 « ردشلدنا لاص,تسا یمهلدبف ريم یب نالوا

(rrr)یکدرد رک كن هعحایذ رش ید هنس  

 نقوراده فا و هدنقن رط دم هاب قداولا فل 1۴

 زو وا ۰ یدنلوا نفد هداروا بودا تافو هدا مات

 ۰ یدا هدنشاب ییا



 ۱۹ 9 باتک یهکیا

 تدوعمدعءاهد روطاربا هدک دشا 4 هروک ذم دالر

 یره لوبق ھه لا لء ور « ندنهدلا ید ربح یکیدلیا

 یباوج یعیدل وا یرهش هبروعو لاژس وډ « ردیسهر
 ید هروک ذم رهس ۰ یدلیا هح وت هب ه رو هلر د بولا

 وب ۳ هدانا یکیدشش هب ه فا عفاو هد هایم هلح رم

 ندنکیدتشبا ییکیدتک هن رافرط قانیمرا كنس ودرا مور

 هب ود را یا ناب یرلنا هلا هدوحوء ر ایه

 تونم دنیا نانل و هدن رلفر ط قاسءرا نوجا ی یا

 فال ی نوعا لاکا E راع باہ سا دف خب ۰ ید زاب

 مور ندک ۵. سد | وح قانیم را هرکصذ دکدنلک | هدهرغنا

 لعمصم وشراق هرکسع یهدنتفافر نشفا كنس ودرا

 ه هرصاحم تګ یه روع كردیک هنغلا ینب رخ یعیدل وا

 رهنخر یرلکدرو هروس كربشاط نالبنا هلرتنحهو

 كلر صا ۰ ید ا هد وا ماود هب هلن اعم لبا ۳ لاج رد

 یک اس هلا وا با رخ هعلق ند داتا كناهدصت و دادتما

 نالاق هدنایح ۰ رلیدلیا بی رج یرهس و موج نیسم

 ۰ ردشعا دادتما نوکشپ یللا

 ندنا نایرح ردق هنناف و كمع ند هروک ذه هم

۱۱ 



Eرا رم  

 Ia قفا «یدتا رومأم هنلیکت كنزا كباب
 ندکدتا راه راحت یلیخ هلباكناب هلردیک هندناح مح قا

 قیرطدرب هلقجاق هنفرط هضرا بولیزو موو رم هرکص
 ندنفدنل وا لاتسرا راو تسدرد هل. هظسا و

 ۰ یدنل وا مادعا هاب یما كن هلخ

 یههدندتش تاب راحت هلرعور كیصتعم هد (۲۲۳)

 هن هیسابع تل ود هدفدژهص هحدعم ڭىاب ۰ ردشل ومع وقف و

 توتکعر هلبف .ت یروطاربعا مور هلرکفقجا هلناغ

 هرزوا كا موحههءور دالب هلرکسع كنهفلخ بوزاپ
 زو نزسکعا قە روطازبعا ۰ یدیشم زدلب 3۳

 ردق هب هیطالم توقح ۵ هیمالسا دالب هل کیف نقل 7

 روغ ۰ یدابا دابر ی هیسابع كلام یکیدنا تر

 هه راحت هدنملع م ور راذات وط حالسیلا ندنرابلاها هرب زج و

 هیعاه ر ند راشد هنن رات راسا"یدایا هلرلم ور ۰رایدلیا مایق

 هد «كبا» لرل ءور هدک دلیا هیج ود « ءاعصتعماو »

 مصتعم ندنکیدل رو ر وصتعه ید یرلکدلیا ازهتدا

 توردا ییرادن « زیفتلا زيهنلا » هل زا هطعا و رای دانم

 هندالوا شر كالاوما هدنرونح دوش لنا یصاق

 هنسیلاوم یتثلث رکید "هر هوجو هللا لیبیف ینثاث رب و
 ۰ یدتنا تکرح اهجن قم هم ور داد هرکصذدک دنا تبص و



 ۱ 4  باتک یصکبا 1

 روهظ مساق ن د ندیلع دالوا هد دم وق ص ا

 قحا هتماما نکیا مزالم هشرش دج هدهشدم ردا

 هلتع نع هن رلفرط ناسارخ و ناجزوج و امدا یتغیدل وا

 توعد ها صر نراك لا قلخ هرز وا هعیس تادام

 رله را هدن رلارا هلن راد ق كرهاط ی لا دبع ۰ یدلیا

 هد دادی و تیپ دارد نکردا رارف توان زو" ه.ء وف و

 هنکیدنک هراهر هلکعا رارف ندسبح ۰ یدیشلدیا سبح

 ۰ یادم هنلا تاق ولعم

 ه دن رط ۵ سصع) هل هاب ر فرص ر AiR ناعم سن لر

 هل رکدنع ی هسینع ن فرم صتعم ۰ ری دلی ا یادصت هداتسف

 زویشب و لتف یرلمدا ردف زوبیجوا ابرج بوردنوک

E :هددا یغر یعلاو نیلعوا هد ۲۲۰)  ar! 

 ( یار ن ضس ۱ هداروا ل هل وطاق یماودنک هلا

 هش رک ی هرک.صترو دید درس ۰ یدردتا ا یی رهس

 هلدادغب يقوم ۰ررد شمارو ت رهس ود (انماتم) ھلو دایصت

 یا-هلخ , لتا اد نرمصتعم + ,راد هدندعب و کیے

 ٠ ريدايا ذاكا تاللا راد. نسا روا ىع وج كنةيسابع

 يرذيخ ن نیشفا ندناتسایما مصتعم هد )۳۳۹ ( :



 ,IT سس ا ص
a ETEا  

a Eا  

 و2 قم زال و هصتحو ةاجاضو عرضت ضرع

 نوک :یزکس نوا نا ریز دم نس, هرکصتدک دا

 ۱ ۰ ردن وف دم هدس وس رط ۰ یدلبا اه راد مع

 قس هفیحص یلاوحا هجرت یاهذ هندافتعا نآرف قلخ

 یکنع هنوز وا تاعوق و ,یهدنتفالخ ,لئا وا و شلهکل

 ند وزع ردن ره ۰ رد شلرا ۲ و هرباد دوم رب

 صعب هلرل 4 راس و هطایصتا ءان ندندوع هدادغب

 هدننامز عینک كنم هد هوا شل وا قفوع هدهئاح وتف

 فعض هدنمایا یتفالخ هجهیسابع تلودو یسمعچ ندلا

 ی ی ایام نت تو

 كنم هم ہہ وط مصتع» 0 رکص ندکدتا تاف و نوفلع

 تعي دحا ندم وعو تدوع هدادغر لیط7# 1 یی سان

 ۰ يدليا

 ماما نوجم جور یس هلئ-م نآرف یتلخ هد, (۲۱۹)
 ۱ رحا ِتاسدعت قوح و لوح يارا رھ > لنج ن دوتا

 قرد صن دملا دا ماما ی و داو: وا وش هد 4-سدآ یدردنبا

 ۰ یدههردتا



 ۱ ۰۷ باتک یعکیا ۱

 قییصت یرلم ور 3 رج درة هم ور دال هذ ندو

 ۰ یدلوبعوقو هطاصم هلسسلط لروطا ربعا هلکعا

 ندناح رلصا ضعب تودیک هربصم ارج هد (۲۱۷)

 ۰ یدلیا هرصا ی هول وا و ج هم ور رابد هرکص

 ندنساما هرکصذ دق دل وا نمک نوکزو هرصاسح تدم

 هلتعرع هن رافرط سوسرط یسودنکبوغار هداروا قیحم

 بلاط ص روطاریعا ۰ رایدل وا بّرطضم كب ندهد

 ۰ یدمهل وا ۳۳۹ دام هد هنا ید وا

 هن دافتعا تقول كن ار قلخ ن ام 2 (۲۱۸)

 یعیدزاب هدادغب نوګا ۍګ ور لداقتعاو تودا توعد

 لروک ذم داعتعا ۳ و ی در و دچا ماما هن رز وا نا

 ۰ رای دلیا را رمصا هدیدر

 دن داند كنغام را نود د هد دم وڌ رم EES نونا

 ییرافانا هداح یدل وا هدنناب دیش راآ نوره 2 مو

 هن رانا قلا را وا ۰ یدارارو هروط وا توئازوا ه وص

 د-- داب ز ندامرخ هزات یهدنحا كراوی یراک د ریتک

 یالخ هلن ۳۴ ۰ یدال هم روم هدننسکیا لاح رد هلب رلع

 ۰ رای دایا ذاا ب تر و۰ ضم یک هتسخ نونلتدش

 يزردرح ی نیشفا ندن-هب د (توع نمل حرا توع ال نماب)



Eربع تاز  

 اا تلاحد ههالادیع ندنغبدلاق یرادتفا هتم واقم

 ۰یدلدا املا هسبحم و لاسرا هدادغب

 ناياب یدهم نب عھارا نح هدنسهنس ) 1۰ (

 هدلاح یتیدلوا راز هدنرزواو عقرب هدنزوب بوریک هفایق
 نوعا ءیدلدنا بلح هشروضح كنوع تا ود

 تانج » میهاربا هدکدید « ردتفاق هن وش مهاربااب ۰

 نینمولاربماای» هرکصتدکدد «رولب هوق هتفابقره یتاسنا

 «ردالوب اهد لوفع كنس هوا لوب ردقن مهانک ےب

 لدهسیا ردبا وفع ؛ كمح هدلاح كکیدلیا هذخاّوم یب

 هلکعا وفع ی۳ا را ن ام نکته ولرم ردا یا

 و ۰ یدتا داشنا هدیصقرب راد هنساث كنومآ+ میهاربا

 ۰ ردندهدیصف وا تان

 هل.نع نکو نع توفعو

 عفاشب كلا عفش مو وفع

 نب قحا نوسحا ازغ هلرلمور هد ( ۲۱۵ ) هف_یلخ

 ندنرز وا لص ومو تیرکت هلا فالعتسا هددادغب یعهاربا

 هرب زح رک هنن راف رط هص صم و هک اطنا ندارواو رحم

 تع نع هب هيط الم نوا تن واعف ید سابع یسلا و

 ۳۴ اوا و ندک دنا ططط یی هعلق هلو ره ن وام یدیشعا

 2 نک همهمد ا هداروا نوک یکیا هلتم ن



o yn a O E RTموج زا  

 ۱و باتک یعکیا

 ثنوکس هدناداسف و نتف هلقلا هنلالقتما دب ییدقع و لح
 :یدالشاب هغلوا اور

 هلا باج ند.هقر نیسطا نب رهاط هدهموق رم نس

 نادناررخنهرکص ندف دل وا تصاهنکل هم رتا و

 لک كنسسا ۰یدنل وا لاسراو نیبعت هنکلیلا و ییالو

 هرهاط .نومآم.نوحا قید وا قفاوم هنماضر كنومأم

 نیک وا یزو یمه ردن وک هناسارخ هلل وا ضغاب لو

 یلبخ یدالوا هدعب و رهاط . یدا ییبم هندصعم فد

 ناسارخ یتمیاقو +رلیدلیا تموکح هدناسارخ راتف و

 «یلاعت هللا اشنا زردبا لیصفت هدنص» ی رات

 هنر هدهفر یهالادبع یلغ وا ن نوک ه دا دغ

 هنکلیلا و هربزجیذاعم ن یحنومآم -یدا شنا لیکوت

 تص هطرش تحاصو تلخ هداد غب یهالادیع نییعتلاب

 ندنکیدلیا تافو ابقاعتءداعمن نیم هدلاح یدل وا شانا

 بو وا هرج و هرهاط ن هللادبع یکدیلاو تا و سد

 هد هر زج رد هن هديا هلازا مل اف تابه نب مصن

 لاو هقشب 4 هرب زج هرزوا كمك هرصم هد عبو قاق
 لا دبع ؛یدلردنوک هب هفر هللادبع هلرظن فرص ندبه

 هش بوشاضوا هلیس ها لرتصت ردق هنس هنس ( ۲۰۹۷)

 قترا لرمصن هبهدیدش تاقییضت یکیدزسوک هدهرزوک ذم



 E0 e ربذآ نا هد ا شەزاب یکی دلایا

 دی ۲ ۰ روپهدنا

 نب ےھاربا یتافوربخ كنیرترمضح اضرلا یلع ماما

 هدادغب هرکص زار ندن سرخ یان یرزو كندهلا

 لئاز ندسابع یب كتفالخ هنرزوا كنو «یدلوا غلاب

 نيماو نونع رلناسل و فات هل نس هظح آلم ىج هل وأ

 غ4 یاهالا نب د یسیع رب زو یک یراقدلوا

 تکرح هدن-ملع مهاربا یسهدام یس یا نده وا

 یعگارا یسلابها دادغب ندنهدل وا بحوم ی هبعوع

 هدهرل رب دن تاسف قالطا ییاسبع مها ربا ۰ رایدایا علخ

 نک ها صے “| یو رلخ یا هد 4-شدا یدلبا تل

 س> تنایخ هدن دن رلهدا یدنک بوب»هدیا تسدرد یابسا

 «یدر و یدبا افتخا هدفرطر بولیکح هلکعا

 AE كهي ساء تعوکع هدنع هددع وقرم هنس

 «یدلیا لکشت یلود داب ز ق هدار وا مرک لاک

 لیصفت هد ی رات یسهراد نگ یس هی را عیاقو

 ۰ ىلاعت هل دلل | هللا نا رون) وا

 نو» ام هدنط ما وا ی روص رهش ید ۵: ) ۳ ۰ 1 (

 كال روءا رار هل لاو ص و ؛ردشملوا لصاو هدا دور



 ۱۰ باتک یعکیا

 رالدادغب نکیا هدءاج بویمر و هدافر هقشب نددیدشت

 . ریدلیا هلازا ینید وجو موجب

 ییرالتاق هدقدل وا غلاب هن ومأم یغیدل وا لوتقم تالضف

 هاکعا نالعا ییکجهری و راد كي نوا هرندا تسدرد

 رد نال وا لیک یا الف یروشد مییه نا سابع

 مادعا هد درد ۰ یدرو وک هنومأم بوتوط یرفن

 . ری دل وا

 یدادغپ یدهم نب مهاربا هرکصذدقدل وا لوتع لضف

 یکبا یشیا د ن یسبع یرزو كیا را «ردشعا طب

 هدنملع هدمه ؛ قءالابوا یعهارا مه بووط یسهطروا

 -یدیا روهدا ماّنلا یتسهلماعم كمر وک شوخ هرلنال وا

 مهار اهن رز وا للعت ییدرسوک هدارحا یر ما یکیدرب و

 ۰. یدتا سبح ییاسدع

 هن رلت رم طح اض رلا ىلع ماما ییسهع رکی دنکب ولا ح وز ۱

 ۰ یدلیا ےک

 رام ماما هک رحاوا كن رف رص رش یه هنس ) ۲۰۳ )

 ۰ هی هلا یر ۰ ردشعا تپ 1 اس هدس وط دن دم هلا

 ج هلا موعست تبع یہا اراد شم نوه ام نیحروم ضد



Aaتار  

 رک اح هقشب ندنس هیس راکفا تالضفو ندهنتف هجدادغب

 ولردره نامرهفر یک نیسح نب رهاط هلتهج یغنیدل وا

سح ندنزوت قلها وخ ربخ هی ره
 ةن اه س غب الرس ن ن

 یه رسرادتفا هدنلو هظفاحم یلابفا لصف " یغیدا وا

 هشراکفا بولا هماّرلا د ییابسا كمامزتسوک هب هفیلخ

 یکیدشا بارخ ی رناشاح كتاوذ یکیدروک فلاح

 ترا ج هضرع یلاوحا قیاقح نیکد هن یدعم نوچ ا

 تعاسرب ربارب هللا ض ص 4 هفیلخا ما وارز و ییرفک دمهدیا
 هسا ورم "یدابا كنهدسف و رک هدادفب لوا

 لا والع ید ینکج هک مزال یسکچ لا ندکلم
 یتعفن لفات هنتلفغ ردقه هحردو رهام ۰ ریدتا

 «یدلیا تکرح ندورم اه وت هدادغډ لاح رد و هذخاؤم

 هدقدل وا عياش یغیدلوا هرزوا كلک هدادغب كن هفیلخ

 بو الک ۱ یتفیدلاربتخ كنومأم نده راج لاودحا لس

 «یدرب-سوک مایف هنکرادت هظفاسح یلابقتسا و لالقتسا

 ماو هنملع لصف دادم لها هدک دا هس رس هفیلخ

 هلا فتت یتلاقص كن_هیمک * سبح ییسییک لنعف هلکشا
 یهبموع توادع هدنملع یدنک رتد-# یکیدرنسوک

 ی را سس یا سن رم نیز تکی شا ات ان یا

۱ 



 ۱۹ باتک ی صکیا

 ییتهجره کلام نالوالالتخا راج ودهد هج رد كج هارد

 «یدبا شغل وب هدکم دلی هوم ان ود شناسا راد

 كتاف سا یعرلت مطب یهو ن اضرلا ىلع ماما 1

 وارد ره و هنس راح لاوحا ثاکلم یک ینیدل وا یوم

 نرنسوک شاب هدنعا یراکفا لالعتسا یا وه تالضف قلانف

 ..یدا علط» هددنکیدلبا تّدشن ندنهراداوس و زحم

 ندا وا نیبعت دمع یو كنس ودنک زبارب ه رللاح و

 ینیراکدتا مکح ننتج كنومأم یسهعیسش یمابع یالوط

 كناداسف و ناس : هنومام اهءاع ییتامولع ندا ید

 مهف ی یفحهلوت انف اهد رلشدا هسا اقا هنس هلا زا هلمتف و

 هدکعرو ےکح رل هو هدنف رظ ره كن ه.سابع تاغ «یدلیا

 قجهلوا زا یتوف كح هدا طب یتفالخ مهارباو

 لکد تففاو نو رد هتف ول وا هنعیدل وب دوف هدهح رد

 ارزو ناتلو هدنناب ندنکیذلیا فوفو بسک زونه نکیا
 یتاموفو هدرمآ لواهدکدلیا قاطنتسا بو الر وط یی ارضا و
 هدب راهدرلک | ییهیدلاربخ ندیش ره نونا هد هدا راب دتا ےک

 یییرافد) وا مهوتم ندا واخ تدش هنسودد1 تلصف

 هفاک كلا راشم ماما هرکصندناما لاصصها و ناب

 ثیش ن رصن هدنسیلاوح هقر ردا قیدصت یتادافا

 هدلاح یعیدا وا ش سد هک یتیدالب هر ۲ كاج راخ ر 2



 0۰ و

 ۱ هور ندونو یهنع دلا یر یهو 7 اضرا ىلع

  تبنونع هجق رطره ندنوب ,«یدتا نییعآ دهعیل و هللا بلج
5 : 3 2 ۶ ۱ 

 نومام» بوت لب وط هتتشایغ عش هده را نسا زشت

 . ق زاقخ ندمابع یتب یفالخ یدا هسل وا لغ وا كنساباب

 دف ی ارادا وه رات رافابع هرلاع ا ۰ رای در شاب

 هدن رک دلتا تع * یده» ن ےھارا موم ا لع هد هد وق رف ۱

 .هطسا و راروت ام یفیدتغاط هفارطا هلتیمج رشکت مهار ا

 هلازا یعوج كرایجراخ هلن رتواعم هیسابع ةعیش و یر
 ۰ یدالاب هک ک توف هنروما كیا راو «یدلدا

 هشرروا هدقدلا ربتخ ندنح ورخ كيا را نومآم

 ناف «یدتنا هبلع ها ربا هد هنتوا ٰیدردل وک یکتتع

 هد رامتخا ك فالس ی لصف وا زوءاو هد وص 2

 ىنۉاغىو تاۋدا فالو یرلب روم كن هه اخ ۰ یدبآ

 نالوا شەراض یفرط ره كلاغعو یتا ندن ره دل وا

 لضف .یدنا رارویمرب ورخ هوم ام دةي لل الحا شنا

 هعقو ره ربارب ةلفلرسرادنقا هجذنسافع نیکست اناذ ةسیا
 ندلافغا یتومأم هلنا رلربخ لز وک اغادو مک نهرضم

 داسفلا راد ر یمهطقنره و شاپاق هن داقتعا هدافتسا

 3 ۱ ماناو داوا یابح طرف OT هد)اح یتیدل وا رب

1 
۰ 

 کگ

1 
1 
3 

3 

۹ 2 
1 

1 

 ۳ ما یا



 i باتک یصکیا

 طیص یدال نانلو هدرا وح واو چا ۶

 ۰یدلا هبالیتسادب هدیداصماص ل ردیک هرکصتدک دا

 بناح كنارف هژلّرعجب بو الو د وط یلاها قوچ كب هنشاب

 يک ۰یدر و یدا نالعا ینبلغتو روبع هن یورش

 ندنسا رز و یس هرادادادغب نام هدف د) وا سکعنمه ورم

 ماشو لص وءو ه رب رج یرهاط ضر وفا هژمسن لصف

 ندقدتغاط ینلاع رهاط هلکعا نییعت هنکلیلاو یراشالو

 هدءوسک هد هسنایدتک هت رز وا ةا بیت هل رکسع هرکص

 اب ولفهرهاط ندنکیدلیا هبلغرصن هده راح نالوبعوقو

 لكحاوت وا هش رزوا تع زه وش ۰ ید_اکح هب هفروا

 فرط ره تولوا لئاز یتبمه وم هل رهاط دس دف ا

 یسرادا ء وس تالصف ی لهس اونا هنسه رادا دادن

 لصفبورو تیبس هن رومظ لالتخا هدنفرطره تکلاع

 سفن ۰ ىدءهلا ینکوا هد هے سرا یدشلاح هل رلتخا "هلازا

 هدراءلانف وا رد ول رد یرلذاط شاب وا و یالحا هل هددادعب

 ندنعدمهنل واهلا زا ردق هنس هنس )۲ ۰ ۲) لاحو * رایدنل و

Eو لالتخا شا اردا 4 ل هر ندر هد دم و رص  

 رولب ردصاب ندفرط رب بیا روا ا <= یک قا رح لتدش

 ندیدره نو هام « یدیا رو الراب ندفرط حاقر زل ردصاپ



 3 ۱ و 1:۸

 یدلبا تریغ هنمهاجو هظفاح هدنک نوجا ماح رسا

 یخ ره ویتسهیفخ راح كنهره هلبانما رهاط هد هسا

 ییک هر و وا یکیدردن وک ندنغید) وا شم رک وا

 هر هره هدهرص یراکد ر سوك را هچیامم بور وج

 E نیما «یدلرا-فح نکیا قحهلغو هلکعود

 یراح راوص ندنسهسبلا قره وا حارخا بوشود
 ۰ «یدنلا 'هنلا هظفاحم هدلاع ىتيدلوا

 یسهصک یحندرد یمرکی كنمرح یمهنتس (۱۹۸)
 تیفکو هلازا یدوجوك.ا هل ما ككرهاط هدیللا فصت

 را هک چک تقوا ینا ا یشاوا رامها دوام

 . دیلع هللا هجر ۰ یدیا

 ( یتفالخ هدیشرا نورهن نومام)
 ههو تعد هن ما هجدادعب هدنفع هروک د.هثداح

 هنسینلا بویلرا ندورم نومأم هرکص ندقدنلوا ارجا

 دابر لاح ثلکلم هد ګا تدعو و شلاق هداروا تدم

 ۰ ردشل وا

 عياش هکلاع یتفالخ كنومآمو یمدعفو كنيما

 یمهلیبق لیقع میم ہدم وسک ندننافاضم باح هدقدل وا

 اب , و ۳ ` هلغل وا كانبضغ ندهروک ذم تاعوقو ثي ن رصف یر



 ۱ باتک یعکیا

 ! یتفالخ كلدشرلانوره ن نیما )

 کدو هدنناب نیما یع وا تق ویکندنآتاف و دلدیسر

 نیما ۰یدنل وا تعب هنسا ۰یدا هدوم نو لغ وا

 تعب ذخا ندهلج هدهجارواو تعنع هدادغب ندسوط

 نازخ طظ وفحم ه كن كب ۰ یدیآهد هو ر ەد ز یسهدلا و ۰ یدلیا

 دادعب ه و> و نیما EE هداد ود ناو الا یلاوعا و

 « یدسالابفتسا هد رابا لا

 ندد ع و و یردار نیما هد )۱ )٩۰

 بقلتود یا قطا و عطف ییس هبطخ هددادغب هلا ملخ

 نعت دع ی و یتا سوم لع وا یهدششاب ید یکیدلیا

 لردنا مایف هة را هنا نوا هرکصتدت و ۰ یدسا

 یسع ن یلعو ریمح ودرا ر هدنسیلاوح ناسارخ

 رهاط ۰یدرویدا قوت هنرزوا كنومأم هليسادناموف
 هدئناب و یعیدل وا م هد(یز) ندنناح نّومام نیسان

 لدوخو مزمن فا لا نییع هلا یاو تیغ زا

 یا رهاط ۰: ید رو هنن رز وا رهاط هلا یس هوو 2

 تعي هناا نومآع ندیلاها هدنرافرطیر هلباعلغ ندنفالخ

 لوتمم یس ه راے اب هلب کس لنا-هدع هرکس دودلا

 هنومأم یتیرفظع رهاطو ۰یدلوا مزه یرکسع و
 :یدردلپ



 و ۱:

 ,ak ماعط ا بلح هتان یدهاز نقد و

 ۳ ح زر
 ۰ کج هدیا لا وس یش رب ندنسا اباطخ هدهاز) دن دیشز 5

 .لروب دهاز 3 ۱

 ۰ یم وعرف مدآ اف دن دیش

 ه رد زا شعا تدهولا یاوعد نوعرف - دهاز

 .نسهفلخر دحوم نم ّوم ندلوسر لانس

 ی وره و یسوم نعمدآ لو یک” - دیشر

 « ردناشیذین یکیارلنا« مدآرباندا و زجاع ن  دهاز

 همالسلا ام نوره و یوم قح بانج - دیشر

 "ال وف هلال وتف ) هلا ما ییسفلیوس قاشمو هدنقح نوعرف

 ۰كسرولب یتفیدروب ) ایل

 ۰ ردهل وا توا  دهاز

 ردق یکیدلک ندلاو دودعء ندلوسر لآ ن  دیشر

 تدش نوک و نکیا مداح ههو تنسو هلا اوا

 ءكدابا تاطحاکی ود « ندهللا قروق ندهللا » هلتظاغو

 دهاز هدک دید « لدا تیاعر ون نادآ هد

 ۰ ییلبا فا ما یییروصف كره د« هلا بوتا و هللا رفغتما»

 ۰ یدنا هبارا لرج فط) هد زوج دهاز دسر و



 ۱:۳ باتک یصکیا

 قلنغیاب رب هنس یدک ا وط «یدنک هسوطنال وا

 هلکمروک هدتاب ییا رج بیبط هدفدجا ییزوک تولک

 تیبط هدک دد «ردیهدکر طاح اور مکیدنا لشن هدهفر »

 «ردیمارو مقدم ایلاخ» دیشر «یدر و ینباوج « توا »

 تکی اربط حوآرب اکب ندهجتابوش» هرورسمیمهلوک ب ود

 ماع کد ورم هدنلا عا ربط رورسم ندنکیدد

 ےکیدرو هداب ۇر هلا ناصس» دیشر ۰یدیش و قچایلوقو

 نوکجوا ندکدبد «یداقاربطوش قاربط و لوق وش لوق

 رک ذ هلکشاتافو هدنسهرخالایداج هروک مون هرکص
 یدم « هیلع هلا هجر .یدنلوآنفد هد ورد هاب نانل وا

 ترابع ندهنسید قرف یر و هدایز رد اس ج وا یرکی
 ۰یدا

 دنا كن ەبساع ءافلح هدلاح نسح دیس رلا نوره

 قوح دلبر هطسا و یسارمالرک ؛تاذلاب رک بول وا قاق
 تر زا هد ؛ هظفاح مه ی ودناش و شل وا رم هناح وتو

 . ردشعا

 رب نکردنا راکش هدهفر نوک رب دیشر هکردیورم
 ندمللا ۳ » هدیشر دهاز بودا یداصت هدهاز



 ۱ و ازم ۱۲

 ۱ 7 قوم هدک دلک لما رخت ۰یدتسا هاب یعوشنحم

 | کشر هدکدلیا لاح راسفتسا ندنکیدروک هدنحا لاحرب

 تئشن ندنا ییارطضا و یکیدروک ایژر یلتتشهد رب

 هنا راکتیلست هرم ضعب بیبط «یدلیوس ینکیدلیا
 دیشر هددسا یدشلاح هکعا عفد یقارم هلرازوس

 اک ۰ مدیا سلاح هدنرزوا ریرسوش هدایّور هصک و »

 یزعرف جی وا رب هدنلا ۰ یدنازوا یوق ناسنا رب یغوط
 بک را مدمهروک یشرب هعشب ندلوف «یدنا راو قاربط

 مکیدم هروک یزو هعالوف «مدعهلن هدتنهدل وا یو

 نفد كنس قاربط وش « بونقود یسادص . كصحشرب

 . ینغیدل وا یسهرننفدم .«یدید < ردیغازبط لر كفج هل وا

 وډ, « یدریو یتباوسج « سوط » ۰ مدلیا لاوس

 یزکیلق هللا تالایخ هلبوب » بیبط هلکعا لقن یاب ۇر
 ندهیدر تارا و ادوس لیوام بور وش ۰ زکیمتص
 ناسارخب ٠ رد دودع ندعالجا ثاغضا ندا تدشن

 :ندکدد « لدروک شود هلوا نوحماكغيدو وا هل راکفا

 ۰ یدتنا بلج ییطاتسنا دیش ره لبا هعنقم تادافا ضعب هرکص

(4r)4اسارح نداروا و هدادغر ندهوردشر هد  

 هل راکفا یمارجا .تاح آلا صا ردا تع زع١ ىضغۆط

 ٠ !فيطلا یماوه ندنکیدنل هتسخ .ةدناحرج نکیا لوغشم



 ۱2۹ بانک یصکیا

 تارح یدرا هرو ناک تحت ۰ یدرب و یدبآ تم زه

 ندکدناما ود هب هبلغ فیسلس ردق هیصدبا ردص زتو

 ۰ یدنل وب هديا هلن اد هلع رڪ و EA هرکص

 كمر وه زج دتسهتنرج هتسایع ثل ود هنس هنس رم ور و

 2 صد وا دی دی دطاصم هلظ رس

 هم وردالب نوا ارع لارج ن مارا هد )۱ ۸۸(

 هدقدراو هد رد مان فاصفص هلرکسع قرەنلوا قوس

 هب رانا دنع هلکک هب هر قم هل ود را لوب ر روطا ربا

 مزه یس دیه و ل وتعم یسهدانز ندکب قرف كرم ور

 رام هر هد اش دل روطازمعا ید تک رح ون ۰ رد-شل وا

 ۰ یدیشعا تشن ندنرالاح ضعب

 یتیرهش هلفره ندمور دالب دي شر هد (۱۹۰)

 ۰ یدلیا
 دسرادا هد( ساف) عقاو هداقیرفا هدنس هنس )۱٩۱(

 نایصع هدنسیلاوح ناسارخ تل عفار هد(۲٩۱)

 هدلاح یعیدنل و هد هو ر دسر اا و ند قورت بال فک

 7 لیاریج ییدیط هلکک فارحا هنج ا نم نکا هرز وا



 ۱ قلا تا ۳

 و اج رود هدنفج یرلتک الف :بیبص.هلرایکمرر

 وش *یدا یرالیم هرابولع یصصا «رد هرزوا فالتخا

 لكتفالخ هلیراهطسسا و رایکمر یمهعباش ترهش ثالاح

 هاکعا توعد یس هظخ الم یکچەدىا لافتا هرلپ ولع

 ۰ یدل ربتک هع وقف و ردغ هدن رلمح

 علخ درا یس هر وطا ربع ا مور هدهروک دم فاش

 هدننامز یتیریا ندنغیدل وا روطا ربا سروفیقت هنرب هلبا

 ټډولغم ٌهبارهز یراکد حا ندنیلسم "یدایا رامور
 قرهنلوا لج هنغدل وا یاب ندنرادتفا مدع كنشررپا

 قلم هلب رب رک توکم ر هدیشرلا نوره ددج روطاربما

 ییساطعا ید تاح ٌهیدف و ییدر كرالام نانلا هدنامز

 بول وا شاار ندنندح دیشرلا نوره . یدلیا فرلکت

 هک رک اسع هرکص ندقدزاب باوج هللا هظیلغ تا ریہعت

 تم زهو البرهز هفاذا هرمورو تعنع همور دال: هلا

 یتکیدمز و ےن یک یمهعلاطم شيا روطاریعا ؛یدتا

 یونس ه هيسابع تل ود هلکعش ود هنساح رهطاصم توروک

 ندهطاصهدیشر ۰ یدنل وا هغ اضم دمع هرز وا كمر وحارخ

 هدهرص وا :رایدلیا دمعصقن رام ور هدک دن ود 4 هفر هرکص

 هنندش كعسوم دیشرلانوره نکیا هدکشا ارجا ییتدش اتش

 لویخ لاا ینادعا دونح و تم ع هم ور دالب هن تب وفات



 ۱۳۹ باتک یصیا

 هع زعلا دعب دبشر ندنفیدل وا بمس یدوحو كروس

 ۰ یدردتا مده یییروس ثالص وم

 هلبقل نومأم یهللادبع یلغوا دیشر هد (۱۸۲ )۰

 ندناسارخبودا نیبعت دهع یلو هرکص ندنماو تقلق

 «یدلیا هیحوت ةن رخام یرشالو نالوا دتع ردق هنادمش

 ( وق رو ) باولالاباب یسهشاط رزخ هد (۱۸۳)
 هلبایدصت هئاسا عاونا و موجه همالسا دالب ندنرافرط

 عفد رانو دیشر «رلیدتا رسا نالسم هدایز ندکیب زو

 دیزب هنکلیااو ناص؛رذا و ناتسدرک نوجا یراترضم

 یدیمزاخن هعزخ نانلو هدنیییصت نییعتلاب یدنم نب
 لردیک هعزخو دز «یدتبا قیفرت هدز نوجنا تن واعم

 صیلح یییلس*یارسا یهدنراد و رام رات یتیراکرت رزخ

 ۰ رایدتا
 کم هل دصعم فد رش دیدرا نوره هد )۱۸7(

 یم اقو وام نما یرالغ وا هداروا كردیک هب هم رکم

 ۰ یدلیا نییمت دهع یو هدرا یرب یرب
 هسوح عوطف یعلاط كننادناخ هکما رب هد(۱۸۷)

 یرایکمر رباس و لتف ای ن رفمجدیشر بودا فداصت

 ندنعیدل وا فصت» هتل ریس نسخ «لفاعرفعح ۰ یدتا سدح

 یددسماراف ید راھ ج و ن و ا E دو رک



 زهعلا تار ۱۳۸

 ذخا ندموع نوحما یسودنک بوردنا لتف یتعصعوا

 ۰ یدلیا تعب

 زارفالاب ندهریزج یتیدالب روغث هدتعی بیقع دیشر
 تیالو رب هلیما مصاوع هرزوا قلوا هک اطنا یزک مع

 نییعت یدایز نب روصنم هنکلیلاو ككردبا لیکشت هدیدج

 ۰ یدتا

 هردشعانیبعت دهع لو ینا یلغوا دیشر هد (۱۷۵)

 هر زج ردقهنسهنس (۱۷۹) ندنتفالخ تیاد دنشر

 ددعنم ندنرفرط هیسرفا و دمآو نیبیصت و ليدو لصوءو

 هعوق و رترضع هدنفح لاها ردا روهظ رلیجراخ

 لح یمتددلوا بوسذم یتاموقو كنسير ره ۰رلیدروتک
 ؛یلاعت هللا اش نا ردقج هنل وا لیصفت هدیه

 نایفسن فاطع ندرلیجراخ یهدنسلاوح لص وم

 دیسر هدنح رات )۱۸۰( هرزوا كعا تسدرد ییدزالا

 2 اها :لیموم زن وئ رتضفاعا هک :هاضروم تبادل

 «یدیشقا مزج یکتا لنق هسیا رولوا قالم هیکرع
 زاوج هدک دلبا ابتفتسا ندفسو وا یضاق نوحا كنو

 والم و هرص هرا «یدارو یاوج یعبدلوا یعرش
 هن راتمواقم هکدنا نصحم تولیفوص هلصوم رایجراخ



 ۳۳۷ باتک یکتا ۱

 یداه ۰ یدلیا تعد دحا ند هلج نوعا یداهلایسوم و

 ۰ ردشک هدادغب نوک یک كانک رح ندناحرح

 تبوداروهظ رابج راج صد هده رب زج هدننام ز كن داه

 كار ره هل وا شعا مایف راب ولع صعء) چد هد ده

 هدنبس هی رات ثحایم یرلءایف و روهظ لس یاعوفو

 ۰ ردعح هل زاب

 هلص وم هژ رح یداملا یس وم هةل ۵ لس دس )۱ ۷ 1

 مات دابا یک دل د وع تونل ن هدلاح یعیدل وا

 یحصس) نوا لذا والا میر دم وو رم دن هدن) وص و هلع

 ۰ یدلیا ترخا راد مع نکیا هدنشاب ىلا ییرکب وک

 ۰ ردەجەدايز ندهنس رب تدم هلع هللا هجر

 ( یفالخ كند مم ن دیشرلا نوره )

 سوب# کمر یابش تفو یکیدلیا تافو یدابه

 یسیکا تورامح ندع ییایص نیعا نب هره ۰یداآ

 نکیا هدنایح یداه ۰ ریدتک هننای هلدیشرلانوره هدکلرپ

 نوکر و شما تعب نوجما رفعج یلغوا ندنرلیضعب

 ندنسا رها كنداه نکیا هرزوا یک ندر وک دیشز

 نوره كرهد « ردکح هک دهعلا لو روط » تعععم وا

 دیسر هدندیمع یفد كن داه «یداشعا ا یدنش رلا



 ۱ - وبعلا تام ۱ ۲۳۹

 ۰ یدنک هبازغ ناس نب لع ینیلاو هرزج هلبرما

 ۰ دتا تدوع هللا هرثک مانع هبراحاب و

 یموع یلغوا نانلو هدناحرح یدم هد ( ۱۵۹ ])

 یلو یدیشرانوره بوراتچ نددمع تالو یییداهملا
 هدادفب یییداملا یسوه ندنکیدتما كا نیت دهع
 ۱ ۰ یدتسا

 دم داكد زس وک فاکتتسا ندنع عو تغلاحم یداه

 نادسام و تکرح نددادغد E هناع رج هل رکسع

 توقح هراکنودیص هداروا هدک دلیا تلصاوم هلع مای

 شاب كنآ نکرروس تا هر یسهقرا كاسرک غاطو

EEEیک  
 قرف هدننافو ۰ یدلوبعوقو یتافو ندنفیدلرق یکوک لب
 هلن و رم ولدع و ندن اکا ت ریس نیس تول واهدنشاب حج وا

 « هللع هللا هجر ىدا ندافلخ فصتم

 | یفالخ كندمم ن یداهملا یسوم

 چرخ نالوا عا عمحت نوجا برح دیشزا نوره

 یوم یردار كوب نانلو هدناحرج بورو تمخر

 تدوع هدادغد واهمهالا لور ینافو ڭا دسم هب یداهلا



 ۱۳۰ باتک یعطیا

 یللایرالوتع لرلءهورو جوا قرف زوبتلا كيبشب یرادقم
 ۰ یدا شلوا خلاب هرفن كن رد

 كس و ید واد ی ب وعد نانلو هدنراز و ید

 ۰یدنا ندناعصا تیاردو تلادع توقع «یدلیا ساح

 نالوا هب ومع) كن هفیلخ یا ند راد نح نابعاو نارا

 ؛رایدنلو هدتاعس ول رد وا رد هلو بوم هکح یمجو

 یوتعب هنکح هدا ارحا و ما ینلتف كن ولعر هفیلخ

 ندنکیدلبا قالطاایفخ یی یولع بوتعب «یداش غا فیلح
 هدام 4 ۰ رلیدتا خیل هب هول بولا ربح یراض راعم

 دادتما ید وب ردو هول دالا نو ره لغم وا

 ی یدلیا

 بیفلت هلل ( دیشر ) ینوره ید هد (۱>>)

 نسعذ دع یو هات ند داملا یوم یلع وا رکید و

 ۰ یدتا

 هلا ودرا یییداه یمودح هیلخ هد ) ۱2۷ )

 ارجا تاحالصا ضصعب هکاتس ربط و ناحرج توردنوک

 یرلان كمال ا لوسر لری ۶ هلا مارطا روم ۶ ۳ و و

 9 ردشا دا ۳ عیس و

 كن هفللخ ندنرلکدلیا دمعصقن رور هد (۱5۸)
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 رعلا تام : ۱ ٤

 هب هشساصد و ا ا هدلاح یعیدل و شعا ما ود

 ینفجهلوا كاله عنقم ۰رلیدلیا بلط ناما و فداصت
 یا قارحا نسفنو ینلها هلتمالکا

 رارب هلا دش رل! نوره یلعوا ید هد ( ۱۶ )

 هر زج ین ىلع ر رعصل | ر.ع نکیا هدا ر وا لردك ههر زج

 ندک دلیا نییعت یععاعن رفز هنر هللا لزع ندنکلبلا و

 « ردشعا تع ع هبلح و روبع یتارف هرکص

 هکی زو یدیشرا نوره یلغوا یدهم هد (۱3۵)
 هنتفافر ید یعیر بوردنوک هندالب مور هلرکسع بيرق
 یاسر هلک هب هلباقم نعد هدنرال وص وه هشاص *یدرو

GR Eمور یکهدنسوخراق ینابیشلا دنه نت دزب  

 ۰ یکەدنتفافر كنادناموف مور هرکص ندقدزوب ینیرکسع

 كم شب ناسفط زو ندنکیدلیا قییضت و هطاحا ییەقرف

 ناییضت مهرد زو ا كيدن رد نوا ژونکیا و دقن راند

 یو «یدلغارب یس هیس را« ور هرکص ندقدنلا هب رفس

 بویل ورايا ردق ه هینیطنطسق چ دیشرا نوره بقاعتم

 هلن دم هنس حب وا هرزوا ثمر و هب دق راند كم شک ی ونس

 ۰ كلنارسا نالا ندرامور هدازغ و «یدلدیا هطاصم دقع



 EN باتک چکا

 ال هل زییملا ری نا ن دمحم یدهلا)

 روضنم ۰ یدا یدهع یو كروصنم یساباب یدهم
 نالیراح ندهکم نوجا رابخا ینتاقو هدکدلدا تافو

 بولوا لصا و هدادْعب ینوکیر نوا كنتک رح دصاق

 هم وج تعب ه«یدهه نوک ی نوا ادد ایڈ

 ۰ یدنل وا ارخا

 نر هدنم اب غنعم هدنسیلاوح ناشارخ هد(۱ ه٩)

 بول وا هصق یو و روعا موفرم صح .یدلیا روهظ

 روتسم هلا باجر یلزدلاب ییزو ۰ۍدا ندنسلاها وره

 خور موق رم ۰ رد ڈرو ترهش ود عنعم ندنعب دن وط

 تودناروهظ هلم هلطاب یاوعد یلولح هنس ودنک كنا

 ھو ودنکو عمحت هدنشاب هد تاق ت يعج راک سهندنآ رییس

 هدرهس ندنلاعا ناتترو مایس تیعج و «رایدلیا هدصم*

 كرافک فاوط نانلو هدنماع مالسا لها ككردا نصع

 هدیااوخ وا هلکغا قاضلا ھم روک ذه تدعخ یرایضعب
 ناضصا كعنقم ۰یدلیا کت یزازواحم هنیلسم ناسالو
 ٹو الشاب هراه راحم لآ ضف نم تل و دننچ و ناکا وا
 ذاعم هفلخ یدمع وا دادتشا رک ولع یراداسف شنا

 حالات هد )۱ 8 ۰ ۰ یدتا روم اف IR ك. وق رم یل ن



 ملا تیام ۱۳

 لاها ندنسهلجو عیزو مهرد رقرف هنرزوا درفره
 یاس رب هلع ءا «یدالوا

 انبرا اه ابجو اف ةا عمق

 هدنس هب رش ا 6 ۸( روصتلا رفع> وبا هفرلخ

 “هده ایذ مدل وت» نک ر دیک بودا تعزع هغ رش ۳

 هجا یذ كنهنسوب یخدافو -یدیا هد هجا یذ متفالخ

 زاج یب توم "یاد ۰ مردا نظ رولوبعوف و هدنس
 یدهع لو هرکصذدکدید « روهدا توعد هنعارط

 *یدنلو هداناص و نوز وا نوزوا هیدمع یلع وا نانلوب
 هل وعم ژب نوک یصتلا كتر هسحایذ هم وقمة نس ذم زعلادعب

 29 هدنناف و ۰ هلع هللا ةا ۰ یدلحا تافو هدرا مات

 ه ردهنس یکیایمرکی یتفالخ تدق ۰یدبا هدنشاب چ وا

 هحصارعو یناحوتف نالوا هدنتفالخ نامز لروضنم

 هد هسدا هد هح رد قحهلوا نیس ةر ا یامادقا نالوا

 لوح یادش نال وا هدلاوحا یک و ات و ءامد تا

 ۰ ردشمک یعو رشم



 ۱۳۱ ۱ باتک یهکیا

 روغام هتراظن و میطست هدانا ما ییاصصا رادتقا و لضف

 طیطخت هلا لوک نوجا ددحن و نییعت یعض وم «یدیشاوا
 یدرکجقوع نالند دیکح هنرژوا طوطخ و «یدنلوا
 كحهروک یتهجره روصنم قرەنلوا لاعشاو عضو

 نوشرا رفرف یمهلج كراقاقز , «یدلیا اشا ندعض ومر

 روس یگ ا هنفارطا لرمشو شغل وا مظنت هداتعس و

 نی عفت سم نادنرگ دوم یکهدف رط می هکر دشبکج

 ریظتنم و هیلاع هينا قوچ كب هرکص ندروصنم «یدنا
 اند *ینابم رفا هدنرانامز یفالخا كرد هوالع ید

 تیرو بسک ردق ه هجردر قجهلوا نایاش هنفالطا

 « ردشعا ماظتا و

 ولا مظعا ماما هدنسهنسمزوعط قرف زو وبشا روصنم

 لوس لا ردنا فءلکت یا دنتسم .هن رات سطح هونج

 )۱ ٥ 2 .یدنشلدا سرح هيلا راشم ماما نوا یکیدعا

 . داع هللا .ةچز «یدلیا تافو اس وب هد

 هب هرسص) ندار وا هل زدرک هب هکم دول هد ( ۱۵۳ )

 یتساتفر هلا ایروم بولا وبا نانا وب فلا هتموکح هلتدوع
 . یدردتنا تسدرد

 هنفارطا كد رارهش هرمصب و هذ وک روصم هد )۱ هه)

 هیطع مهرد رشپ هدرف ره ندیلاها بورد2ما ان روس



 ربعلا تارع ۱۳۰

 د(۱49) و شعا لقت هار وا ی هفال_طا راد ده

 ۰ ردشلو مانح ی هات كل رهش
= 

EK Ea 

 هدنمدنس قرفزو هلیسان كن هیعشاه ندم مدقم ندنو

 هدف وک كن هیعماه ۰ید.ا شفل وا دانا هفاللا راد یساروا

 اج داقعا هن رلاح كنسیلاها. هفوک و یمل وا هدنراوج

 یعوفو هداروا جد كنسهداح هبدن وار , یک یغعیدذ وا

 روصتم ندنکیدل روک شوخ تیمافا هد هیساه هل نهج

 عضو ل٤ هرزوا یرما بولو یعفوم دادب یرحااب
 ندفرطرهو اس هدرودم لکش روک ذم رهش ۰ یدلدا

 هدرهش طسو هفاللنا راد نوجما قلوا تلومس هدنمجارم

 کید“ هدب ض بناح نفر لرهش . دیک ئا

 مالسلا ةندم هب ینض عمق بولیاب هدیقرش بناج یھ

 هیکفلس یعقوم ۰یدلریو دآ ود ءاروز هب یفرش مش و

 هدراوجوا هدرا رات وا ۰ ردهدنسیحاو یرېش هعدق

 ران لویرب هنحره هداروا بولوا هرقرب هلیمان دادغب

 د دا هرکضن دنسان هلتبماننو ۰ یدا رولیروق
 : یدلیا هبل روت

 هلع و عانصو رام نالي اللوق هدنسان دادی
 ندندالب هرمضب «طسا و" هفوک " ناتسربط «ماش نیسدنهم و
 یکةاطران جاجحو هغرنح وا: مظعا ماماو شل وا بالج



 ۱۳۹ باتک یصنیا

 هلروصن بولک 4 هبعشاه نالوا شاد داش هفاللنا راد

 روصنم ییبراکدد )ر سصق اذه) هدن راکدروک ییبارس

 ةقناط ۰ یدتشا نسخ بوردتوط ییرکو بم هلکشسیلا

 هن رزوا لروصنم بونجوک ند هلماعهون هروک ذم

 :یدلیا ما هنن رل هعفادم هلا هب رج هوو روصنم راد رون

 ن نعم نانلو تنم ردف هتفول وا نکیا ندنلاع ه وما یب

 هلا راددن وار بوعح هنادیم هدنسهرمص هد وش هدناژ

 هدهحرد كحهدا ناربح يتعايش یروصنف هده راح

 یینکزد ك راق یکیدنس لر زوصتم ۰ ید تی" تعدج

 ندنلا كحاح کر نعم ٠ یدا رو هوط غیر یجاح

 نرفا» هدکدنرک وا توروصیفیدل وا مک روصنم . یدلا

 یتکلیلاونع لرهد «مدناوفع هلروصق ولردره ۰ نعما

 ۰ ردشعا هجو هنس هدهع

 لردك هنات- ربط هنس و یدهم یلغ وا هل ما كن هفبلخ

 ییرتکلع دنوامدو نایور هدکلر هلا هعزخ ن مزاخ

 . ریدلا هالبتسا و تعاطا "هراد

 مولع ثیدح و ریست و دوف مالا لها هد ( ۱ (

 . ردشعا ع ورش هنذیودت كنم هفت رش

 سرب بودالشاب هنأ هلدادغر روصتم هد ) ۱ )

۹ 



 ول تنارج ۱۳۸

 یدتسا یا راس هدتفرب بودا روعهظ نصر ةا

 و ۰ یدل وا لوتعم 3 و هل ایا رح هد هدا

 هی طی ی نچجرادبع هدسه رص یرالم چ كن هیما ی

 شعا رارف داتا کو ه رس هم كالا دبع ی 9

 راک اع ییب هدنس هتم )۱۳4( هبلا راشم ۰یدنا

 تل ود هب ودار هدرسآ دریا هرز وا قل وا جراخ ندو <

 دحاو قاس ور ندم السا روهظ بودا لکن ىسەدىدج

 هنس هیمالسا تاود هرج نالوا شلو او وشن هرزوا
 ۰یدنلو 4 یکیا هیمالسا تلود ها یلفرب هدهروک ذم

 ی باسه ولادیع یههداز ردارب ر وصم هد ) ۱ ۸9 ( ٤

 هلبا عج یب ناسا نالوا لغان ورت الماک یرلب
 ۰ یدایا ناکسا هد هبطالم

 ح ورح هنملع ر وصم یس هفناط 4 دن وار هد )۱ ۱)

 بهذم ۰ ردندن_سلاها ناسارخ هشاطو ۰ ردشعا

 لرو صام ق ور كدا تر صح ۰ رلب دی بهاد رسان

 :داعتعا ییفید) وا روصتم رفعج وا ندا ماعطا ییرودنک

 قلارا وا هلکل هل ردو زو کنش ۰ ىدا رارو هدیآ



 ۱۳۷ بانک یصکیا

 هدزا> هرو صام و ۰ یدزاب هرو صنم یوم تان

 ۰ یدلبا تع یاها هدع) و موا یا

 هب هف وک ندزاد مسی وا هلا رو صم هد ) ۱۳۷)

 ری دلیا تعزع هرابا ندارواو

 ترش و ناش هلت رفظم و ییبعف وم هدسدا ره كس وا

 تودا كرك ییس هظح آلم صعإ لر وصنم یم ازاق

 وما 0Y الصا نیبیصت یسودنک لوص ولا دور هراما

 عفد سبا كاع ن ةللادہع هدا متسواو شعا

 رض هلا لزع ندنکلیلا و ناسارخ هرکصن دکدتا

 یدصع» ندمح و و كن هغیلخ ۰ ردشلدا بصا هنکلبلا و

 ندا سار وا یسهیم وع تعاطاو تب رسم وبا

 كن هفیلخ هسدا سم وا ۰ ىدا كعا فده ههنا مر

 هوا ۰ ید سا یتیم ی بودا س> یییدصعم

 واو تلط هبار وا یل وا وک هنن ادم ندرابا

 هرکص ند رلهرب ام هدلاح یییدل وا نا هب ا را دد ر هدتع رع

 تاذوا نیک یعکبا كسل وضو هلکقک ها تومخ
 نورد عاد هنا ھاو رح قرون وا هلا زا تابا تبلافف

 .یدنل وا نوک یمجا

 داینس هرز وا كعا یوعد ییناق لس وب | هداننا وب



 ,RE ملا تارم ۱۳۹

 | یرادهکخهر وکم “یلاوح ب وردنوک هنسیلا وحدنس هلرکسع

 بولیزوب روصنمو شا ه راح هليا روهچپ ن روصنم
 «ردشلوا لاله ندقلرسوص هدرالو نکردا رارف

 جلص ي دايز یلماع اراضو دتنقرعم هد (۱۳۵)

 یکیدلیا هبلغو تع نع هلرکسع )موا ہلکا نایصع

 .یدلوا لوتعم دايز هدانا

 . ناذیتسالاب ند هفلخ ییاسارخ سموا هد (۱۳۰)

 هر زج و نک رفع طب ریش 3 هن رزوا تصخر یعیدلا

 هدهموق ص هنس روصنء یردار كنهفیلخ نانلو یسیلاو

 هردشلنا تعنع هزاج بناح هلا قلجاطا ریما

 زونوا زو وبشا حافلا هللادبع سابعلا وبا هفیلخ

 زوت وا ینوک یصنچا نوا كنس هجا یذ یسهبرجم هنس
 نفد هداروا ردنا تافو هدنرمش راسا نکیا هدنشاب جوا

 « دیلع هللا هجر «یدنل وا

 ۰ ردهام زکس هنس ترد یتفالخ تدم

 ( یتفالخ دمحم ن روصتلا رفعجوا)

 رفهج وا یردا رب لوس و یدهع یو هدنافو كحافم
 یسهداز ع ۰ رلیبا هد زا ناضارح یوا هلا زوصنملا

Eرو صنم ىو 0  okاردنا لدحا عن ندعاخ  



 ۱۳ ۰ یعکیا

 روصم ۰ یدازدن رک دو تباوح هر وصم ندنفدعاسا

 اطعالاب دفا تامانقا راد هنعیدل وا لوتق» كنا ورم

 . ردشعا لاخدا هتعاطا هرادو مات یقاحا

 ن ندنج تولوا روہھ# هدطسا و ه ریه ی لر

 یسلا و هربزح «یدیآ رو هديا ما ود هتس هعفا دم كوس

 طبض یطساو لردیک تاذلاب هل ما كنەفلخ روصتم

 ۰ یدل وا لوتعم هب راجا دنع هرببه نیا هاکعا

 دخاک هل رکسع یروطاربعا مور هد هروک ۰ ا

 هرکصتدک دلیا نادرو دایر یییلاها ه راحاب بودیک

 هلا عضو رات نو ہرصا یرهش هلت نع هب هییط رلم

 ۱ .یدرسوک هدیدش تاغریصت

 بولا ییلاسیع و دالوا یسهلج كنيلاتها ن
 تیر ا ارس ی رهش روطاربعا « راد دل اط دنن دزلب هرب رج

 ۰ ید ردسا

 لقن هنرهش رابنا ی هفالطا راد حافس هد (۱۳۶)

 ۰ یدلیا

 ارام و دفص هدهروک ذم ا لسوایسیلاو ناسا رج

 هبسایع كلاع یراروا كردا ه راح هلا یرا بلاها

 «ردشعا اشنا روسر هنفارطا كدنفرع و لاحدا هاو

 یک ن ی و» هنتس ول حافسلا سابع)ا وا هل



 یو وانا سم نی یھ ندنسارما
 .ژیدلیا هرصا یمک نب یسوع یلماع نارحو باختا

 | كنەفبلخ نالوا شفلق نیت هنکلیلاو یتیالو هریزج
 اتسیقرف اردک هلرکسع هد (۱۳۳) روصنم یردارپ
 هنارح ب زو هرکصن دقدلا هتعاطا راد ی هقرو

 هدکشا ءرصاح یپعک نب یسوم یلئاع نارح و یدریوچ
 یتغیدل وا هرزوا كلك ؛لروصنم لسم ن قحا نادنلوب

 نب راکب یشادنرف بولیکح ه هفروا ندنارح هدک دت هدا

 نییعتلاب وک ارادو نیدرام ندع ر رابد لسم

 ندنسهلدبق یر ورح نانلو یر كنهعب ر «یدلبا لاسرا
 ثبشت هلاک ۱ یتبابسا ه راح هللا روصنم یافتالاب هلا هکیرب

 لاق بوزو هنرارزوا هلرکسع روصنم ندنکیدلیا

 هدهفر وا راک هلغل وا لوتقم هدهکرعم هکیرب هرکص ندنعوف و

 یراکب قحا ۰ یدحاق هنناب كمصسا یردارب نانلو

 هلثشت .هاک زادنو تع نع هداصارص توغار هدهفروا .

 غالبا هکب شقلا یرادمم هلرکسع نالوا مقج هدشاب

 ردك هلا هرکسع هوقرب روصنم هدلاح یغیدل وا شلندیا

 «یدعهدیا طبص هددسیا یدلیا هرصاح تدمر یهفروا

 4 هرصاح تحن یناحصسا هلتع نع هداصءاص و لر یهفروا

 ۶ ام فیل وا وقت اورم هيا قم كلا



 ۱۳۴ باتک یعکیا

 هزکمرک و لضف لاح نروشود لیخد ه وبق و یمکی
 نیکدهب هح وا هدلاح كکیدلیا تج نمو وفع ؛ردداقګا

 رول واشقارب هدنتلا لزکتن رار هلمراقج وچ قلوج ىب
 ن ورع ۰ یدلنا راسقتسا ییعیدل وا ے ک ناعلش هدک دید « كرم

 هنارنومو هناللذسلورع ندنکیدلیاناب یفیدل وا 4 واعم

 راهتخاالب بول وا ا اج یکر و كنا ندنع رضت

 "بوتکع رب هبدفیلخ .یدالشاب هکمکو د شاب ندنرازوک
 یهدنراقح هيما یب و یییراتلاخد كناقلعتم و ورع هلا ریرحت
 یعیدل وا یشات ندن رلماح را بول وا نیم هن راقوةع راهدخا وم

 هدب وتکم وا نڪ دک یعورشم دح تاذخاؤم هدلاح

 هرکصادنا رار هللا وفع یتناقلعتم و ورع هف.لخ ندنعد زاب

 یسالسوک تراقحو هذخاّوم هدنفح ةا نه رب وما

 هنس هلچ تلاع و هال و نانلو هد راسما و نادلب نوا

 ۰یدردن وک رلرما
 یب هحدعم درولاوا نالو یلمام هد , رس ذف كنا و رھ

 +: ىا اقا هدر ندنکیدتا لوبق ینتعاط كسابع

 هل رکسع ىلع ن هللادبع هلتهج یکیدعا تاب هدتعاطا

 یرکسع و لوتمهدرولا وب اهرکصند 4 راح لردك هنن رزوا

 « ید وا مزه

rSهفر وا تبویعا تعاطا هب هفلخ ید ییلاها  



 رک و اب ۱۳۲

 نداروا 9 تا ین ولرم وک ھه > هدکدتا راسفتسا

 ۰ ریدل ردن وک هنارح او هم

 *یدیاهدنشای یکیاشقلا تقویغیدل وا لوتقنا ورم

 هده رام و تعاصن بولوا ینکم هلیسهدنک تلم ادعوا
 تست هد نیمه وخ و (راج) مان ندا
 ناوم ندنغید) وا لئاقهارف قلخدعح ۰یدا بقلم هب د

 یتناطف و تیارد كنا ورم ۰یدا هدداتتعا لوا ید

 بلقنم هرابدا یلابفا نکیا هداعلاقوف یتعاصش و هدایزّكن

 هدیا هدافتسا ندنتعاصت هدهن ؟ندنتنا رده ه رکصتدقدل وا

 .یدلب

 «یدشغا رارف هن رافرط دنس ماشه ن ناس

 یدلوا مررحو عماد تا هل-الاخد ه هفیلخ هدح راتو

 یکید سوک كنا_ظحالم و بابسا ضعب هرکص ةد دتا

 ۰یدلدا لتف هنرزوا اضتفا

 ی ہادعام بولات روق راندا رارف هسلدنا ندرلد وما

 ندع «یدیا راروهدنا افتخا فرطفرط ندنراوفروف

 لحم لح بوجاق هواسن ورع ندندالوا ناس

 كلوا هسیا ندقماشر هلبالاح و ندنفبدناص وا ندکمزک

 هژدلاحد 4 ېلع ن ناعلس یربما هرصب رەد ردول رخ

 وو يدنا هرزکر وضخ مردک هرد رک ی ال ربا اب »



PTET 
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 ۱۳۱ باتک یعنکیا

 ییزو هلادبع ۰یدلکح هصج او آ برقت 4 23

 رارف هننطسلف هدمب و هفشمد ناورم هدکدروح هصچ

 .یدلیا
 افادت وا قشەد ةونع ینوک یکشب كنار هللا دبع

 هندیمعت كنا ورم یطاص یردار رکصذدک دلبا طیض یییطساق

 هدنا هدا رارف هرصیکوا خاص "نا ورم *یدتا وومآم

 «یدناباق هاسیلکرب ردیک هلع مانریصو ندنلاعا صم

 یا هلغلوا روبح هافتخا ندنغددااق ر ا هدنناب قترا

 تسدرد ناوک یح ی ا كس هعحایذ هروک ذم

 ۰ ردشلدبالتف و

 یییدیما ندنناشتقو یکیدلیا افنخا ہداہیاک نا ورم

 هبا یک ۵ رکص" ندقدلت وط یمودنک ند عطف
 ۰ یدیشع ا هیص وت هنمداخ ید الټف یس یکیدلیامض و ۱

 رب اد ۵۸ یععت مدقم ندزکا ارحا ییصو زونه مداخ

 كلاص بوراقج نداسیلک اس یسیهماع ندرلنالوا
 دن روضح كالا ص یزف وب كناوم یدردنوک هنناب

 ماج سا ناسل یلاقسا نزحلاح یراکدایا فداصتقراتتح

 هددجرد قحدیمهنایط راکرو و كحجهدا رویت هلا

 هن رکج كطاص ندنکیدسوک اتو ی یوم



۱۲ ۰ 

 4 ةقرف رب نالوا هدنخ هح رد ی هدیتلا هلی و كنسهد 5

 ی انا یدلنا ثبشد هربدن ه ره وشزاق 4 "

 ترا .یدعهروک ییسهداف كنا و ربدت هلردا روهظ

 هد هسدا یدالک | کیدل یضارقنا نامز كنه وما تل ود

 هرزواقلوا ندنلمق دیما نانلوا هظحالم هدناح شمامتج

 داو ا مارک ف دات نم
 كن رکشع ردا ارجا یتمکح یهلا دارم ۰یدمروط
 لاک هدیغوج "رناجافو تایح كرت "الوتقم یهظع مسق
 ةفیلخ «رلیدتا تافو اف بوناش وا هرهن ندنرلشالت
 هدوا «یدا هدنیاب كنا ورم هده راحت و ممها را م ولخم

 .یدلغو هدوص بوشود هر نک ردبا رارف
 ا هللادبع یسیع كن هقرلخ نانلو هدنناب ثكنوعلا وا

 .رکسع كناورمو غیبت هب هیلخ ًاریرحت یتیرفظء وش ىلع
 ۰ یدلیا عدقت ی هسا یرلقدلا ندب

 یم هرج هنس (۱۳۲) یمازمنا یک ہدہاز كنا ورم
 ماما ۰یدنا هدنوک تبس یحنرب نوا كنسهرخالایداچ

 ردق هنقول وا هدهسیا شلوا عباش یتافو حمدة كيهارپا

 ندفدلزو ناوم «یدیا تایح رو سوبح هدنارح
 نوک یرکیو «یدردل وا ارا لردك هار هرکص

 ىلع نب هلا دبع یسیع كنه_هیلخ بولاق هدنارح ردو



 ۱۱۹ بانک یصکیا

 كنه ن نسخ نالوا لوغشم الار یو
 یا چو وا هطرض یادم یرفعج ن یحمو هشاب

 نب نام ناظقبلاوا ندنلسف سای نب راعو 4 هبطع

 «یدردنوک ه هراسعفاوم ییرلسانم راس و هزا وها یهو ص

 3 فرات و هلرکسع ردق یا جاقرب یمودنک و

 هدند نا ورم هلتم نع ه هيعشاه هنده راوج ههفوک هدعب

 «یدلیاتبشن هلاعا یییابسا یرضس و جن كکلام نانلو

 هدهیقارع "یلاونح هدلاع یغبدل وا هدنارح ناورم

 ییکیدا لکشت هدیدج تلود ر ندنساعصخ كننادناخ

 لواب لوا ۰یدالشاب هناکرادت كوب كوب رار هلیسقسیا

 زو نوګا كيا برح هللا نوعلاوا نانلو هدروز رېش

 تکرح هلبا ودرا ےسج رب یواح یدوجوم كی یرکپ
 عج كنس ودنک نوعلاوا هدکدلباتلصاوم هن رېن بازو

 لابقتسا یناورم هلرکسع یکیدلبا قوس كسابعلاوا و

 ندنرانیق رلصلق رارب هلبرلهروک یتیراربرب نیفرط «یدننا
 هبرح یلتدش ر هدهجرد قحهتو ینب رکیدکی بوج

 یمازهلا كنهرکسع .تصج زر قح تا «یانالشاب

 ۔ ههل وا یسهداف كنژکو ربدت هدلاح ینددروب دارم

 شقلو زاح یتعاصشو تیارد دو ناورم ندنغج

 - وح وم "هو نکا شا زاق رات رفظ» كوب هل e او
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 رد واح یس هی رات عیاق و كن هبسابع تل ود

 ( دو - ۱۳۲ )

 (هللادبع سابعلاوا نالوا یسیحرب كنهی-ابع یافلخ )

 ) یتفالخ كسابع ند هللادہع ند ىلع نب رړع س حافلا (

 سابعلاوبآ هرز وا یتییدنل وا 3 ۵ هدشأس لصف

 ۱۳۲) هدقدن) وا ارجا هیموع تعب دمای حافلا هللا دبع

 وا لعشت هسابع تلود هدنرهش

 و | ن وا كنل والا عير یس هنس

 ییلع ن د دواد یساگ حاف س هراص ندفدنلا تعب

 كل ردرک هلع مات نبعا ماچ یمودنک یالحالا تة :

 . یدردن وکه ن رافرطر وز رهشیب ىلع نب هللا دبع یی رکید

 قاع 1 ظحف و ترش ندهما ی د سد أ یسیلاھا روز رهش

 بوقح ندنتعاطا كنا ور تف و یکیداک هن الا وح

 یدزالا كاللادبع نب نوعلاوا نالی ردن وک ندننناح هبطحق

 هةل ہد: وص و هروز رهش كلع ند دا د,-ع

 ۰ رایدلیا نالعا و دی یییرل هم وع تعب هحاقسلا وا

 ییاسوم ی ی یهداز ردارب دی هرکصادن و



 سس تک ی نی نی VO 7۴ ۳7 OVI لو ی

 ۱۷ باتک یضکیا 1 ۱

 لوتقم ود اا ۰ یدایا وع یہا دام ماما

 حافلا ةللادہع سابعلاو| یشادنرف كي*ارا بولوا

 كل ودوش هديتا لصف هک ردشعا لک یهیسابع تلود

 ۰ ىلاعت هللا اشنا ردمح هن) وا لیصفت یس هی رات عیاق و

 ١ راطخا )

 تاحوتف هرکص ندقدزاب یعیاقو هیسایع تل ود

 ی ۳ ره كن هرم زاسا الا اراشعا ندد كن هر رسا

 ندا هات یصوصح 2.راتررب HE دعسشد نوا

 كن هیمالسا تلاعو یر هلسلسم تالدبت كن ریلا و تابالو

 یهدینآ لصف یسهلساست. مراوت هدهیصوصتت تروص

 . تلود زکلاب كناالو بونلوا لنیلح ندهءاصا عیاقو "

 هنس هیلصا عیاقو نالوا یبسانء و قلعت هزک مع كن ه.سایع

 لصف یسهیحرات تادافا نالوا لباق ربغ یلیلحن و طو سم

 ۰ ردقح هنل وا اتکا هلبا ح رد هروک هناا هدروک ڏه

 . یلاعت هلا اشنا



 و تک ۱۹۹

 ker E هدرصقم وشو میدوت و لر دهللادبع نت دم

 a .یدابا هیص و هد

 نب دخ یسهقاط هعیش هدننافو كپللادبع هيلع ءاتن

 فرط فرط ههبوما تلاس« هلا ذاا ماعا یهللادبع

 یک زو كت رحه یندبم و ثبشتو رلیدتعاط رماد

 نکل < یدهامهدشامز در زملادنع نيرو هدنتشهئس

 شمام سوک زو فالتخا زونه هج هيما یب هدګ رات وا

 .یدیعو ناکءاو هلي سو هنروهظ لالتخا ندنغیدلوا

 ور رع تیافب یا ا
 توعد روک ذم «رلبدا هدکعا ما ودهتوعد صا هدهیما

 هع وا رذیساسا قفاوم هدصعم هدنسلل اوح ناسارخ هبفخ

 هاا رختهد هفخ تروص ندنفرط هلا دبع نيد هدقد ال ناب

 < ۰ ید ردن وک ابق

 تولوبعوف و یتافو لدم هدنسهنس )۱۲( كترےھ

 هاعد ۰ ید ابا تضو هعفار .۱ یلغوا یتماماو ده ع

 یلس وا مهار ا  ریدتا داب هلناونع ماما اا

 هن روما كسابع یب هاکهردنوک هناسارخ نوګا توعد

 نالو یدک وص كنه وما یافلخ هداننا یکردلک تی وقت

 بودا سدحو بلج هارح یی ارا " دم نب ناور

 هدفدرا و ارح ه رک ص ندٌتب ولغم يهدنرز وا ىز باز



 ۵ باتک یصکیا -

 جد كنهوما لولم ردقهتف و لوا نکل ۰ یدا هدنادیم

 نوجا ینیدلوا شمالوا فده هزواسح هلبوا یسیرب
 دیلولا نب دز و" «یدردنلتدش نک هکدنک لالتخا
 نکا یسهلازا كالالتخا هدن رنامز دیلولا نب میهاربا هلی

 یعرش هج ویی یدالدج نب ناو رم یک یغنبدءهلوا
 قوقح هلابشت هب ه رکسع تاک رح هدنملع كن هفیلخرپ

 یک شتآ هرب ندرب یلالتسخا یسعا باصتغا یتفالسخ

 رانا الو هدنملع هوما تلود بولوا بیس هغعالراب

 تلود ندنکیدسوک مان تصرف هلاصصسا یتیرادصم

 ۰ یدل وا ضرقن هب وما

 هدافتسا ندلالتخا نانلوا رک ذ یرلیعاد سابع یب

 لا كت لها هدانا یرلفدشلاح هح ورت ییرادصقم هلا

 (نایک ) ۰یدنا یسهشاط (هناسیک ) یسهعیش یلتیمچب

 یانو هلتبسناک | هشاطوش هلغا وا یسیلصا عسا كل راتخم

 ندنساسٌژر كنهشاطو سابع نب ةّلادبع نب دم ۰ردشلا

 نداقلب لاعا هدننامز تاللادبع نب ناعلس هدلاح یدل وا

 دم نب هللادبع ماشهوا نک اس هداروا ردیک 4 همیجچ

 یادش «یندبا روهدبا هرک اذم یدصشو ةلبا هفتا

 هدنننف و نخ واط ى یتافو كماشهوا هدءهرک اذم
WEهرکصندنس ودنک قوقح ندا قلعت ها وعد دنا  



 ۱ ۳ نارا تح یره ندخراوحت
 تعشذم هرثک قرف جد ند هعش یک یکیدلیا 5

 ا الا بوسنم و یعسا تكندقرف ره کریگا را
 ۱ رک نم ها دا تالت مدال او لللا اتك

 (هیاسیک ) بوسنم هراتح ند هروک ذم فئاوط

 ناد هرکص ندننسح و نسح ترضح یبههاط

 كهللادبع ماشه وا يودع كلا راشم هدعب و كن هیفنطا

 هرکصندنا ؛ كسابع ن هّلادبع ن ىلع ن د هرکص و

 بهدنو ۰ رایدا لئاق هثتماما لدح ن مهاربا یلغوا

 مسعواو شلوا سثثتم هدنسارا یسهشاتط هعیش جد

 یا شلو بوس هروک ذم تهذم یئاسارخ

 یکیدتک قالراب یتلوصو توطس كنه وما تا ود

 هدنس هقرا افخ "هدرب تب رادصقم یمدفشاط هعیش هد رانامز

 فداصت ه هعفادم و هدکمسوک هگدلو تصرف بویلزک

 « ریدبا هد وط 9 هکدتا

 هع.ش ردق ههدبا روهظ لالتخا هدنرلا را هيما ینب

 رد قح هلی روقف هحه وما تل ودیراهژناغ حراوخو

 یهدنفح دن ن دلو نده وما لولم ۰ یدیشامرا و

 رب ولع توحا وقر یلتعسو هلالتخا هداعلاقوف زواحت

 یاس ولرد ره كلدلاو اعفا و ۰. یدلنا لنهسد یني راد صم



 ۱۱۳ باتک یصکیا

 دز ندا روهظ هدتفالخ مایا كکللادبع ن ماشه ۱

 ناسارخ ًابقاعت و ورع نفسویسلاو قارع یلع ن

 كن ه وا لاع صعب د زن یګ ناقح هنادیم هدنسلاوج

 تاط ی راذاق كد لها م رکصت دو د) وا لوتعم هل رتشایم

 ددعتم هدبس نانا هعبش تولیات ه هیحات ره: یرلاوعد

 ید وا ےن هرا هو رف

 «رایدر و ترهش ود (هیاعا) هفرفر ندان وا

 كنه ون تیص و هنعدل وا دناع هر ولع كتماما هقرف وش

 یصو) ه ىلع ترضح ندنرفدل وا هدنساوعد قلعت

 . « ولیدلیا منم یتقح كاع » و قالطا ( هلا لور

 رد رلش#ا زارا تموضخ هنیص»س كلرەد

 هوسفت ون هدنرقح مراد بقا اع. ا ی ز نت

 با :فاعا نفح تنله ترضح ردا لو لا
 دای ها مظعت ناسا جد ییراتمضح اصلا راتشم رار

 ( هطفار) رنو هلتهج راب رت ندهقرف رکید هکریدلپ
 . رایدنل وا داب ود

 روهظ ندهقرفوش كرد ددعت هد: هفرف هصفار

 هبدیز . ردیسهشاتط ( هبدز ( ید) رب كشا وط ندا

 هنو ع :كمازک باضصا راس ی لع ترضح یمهفناط

 *یدناراردنا دع مک ی دیتماما كاش را با لیصف

۸ 



i ۱۲ 

 ا نسح زف دخلوا قداصم هضازعا هدب ولحا

 یههچرد كرادتفاوش هدیساسرظن هک یدبا ردا مالا

 ۰ رد مواعم

 هلا هناي تروص یینام یک هب واعم هيلع ءان

 توك هننلفع ندد-ظحالموا لد زر یلغوا ۰یدروک

 هدر یخ ترضع هدننرافا دان وا معظم هدیس ه رطف
 راے وع رتا كن هنالاظط ت دش ییدلبا روک

 هدەرزجو قا عراطقا بودا كان هزرلیعاقتنا ملام هدن راملع

 : ۰ یدایا ناب رج راناق ی ک رالمس

 فالتخا یهدنرارا نیاوت هللا رب ز ی اا

 ن كللادبع هلغلوا لثاح هندادتشا هداب ز اهد ك. تا

 وک ت ی او هن یرلا وعد ]لب ولعهدننامز ناوره

 ۰ یداکچ

 ۳ نالعا هدنملع هما ید 4 رد رالاخ تب ض هب

 ری وما هت هنس هکلهد و هد دش هعفادم ثكنساوت ندا

 عضو ت هیلعف تفلاح كرز نا نالوا نابام هدن رل ماع

 قوا قلعتم هنن فن هکفالخ كرز ناو شا ساسا

 دوظع *هثداح نیباوت یلالقتسا ءان یکیدلیا ح رط هرزوا

 شان بانک دوم نون هيما ییبنداهدافتسا ندنناکرح هدنیم

 و ردشم ردلاق ندهط ر وا بوک وس ندنلمع رارب هلدوح و
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 ۱۱ اک را ۱

 ۰ یدنا رارونشلاح هدنعنم رار هللا راعشا هه واعم

 یسهلا زا ند هيمو عراکفا لدصةءوش ندا ےب هجرلدعیش

 هدنح راخ لادععا ٌوحرد هدن رام۶ و ییءح هرم هل وا نکع

 یتکج هرس وکه ی” و ده شيا هسا روایرتسوک تدش
 نیکسآ هروکآ هنساصتفا نوا یکیدلب هب واعم ترصح

 .یدروگک یتنامز هلا حج ر هدش ینتروص

 ده ره ی رافصج تن ل هشاط هعشس هد رگ رات وا

aسجا ورا ی هظفاح و با ومت یدصعم و هد هیسدا  

 یعوح كاس ور و رم ه9 رط ره دا رفا ندا دافتعا

 را ییرارکف و یرلن و هب واعم ید مداخ هرکف و

 هفرط ره وشراق هداتعا و داقتعا نکل «یدبا رولب

 ی راه» هد هبسایس تام ولعم لا هذحا وم فیس لی

 م واعد یک دا توعد ی رداح او ۳۷ هح راثال وا

 اسا هل وا رهام ك هد هی شسایس روما هدا هب واعم و

 نات ةف چ كن ه_ظ وح تارطاسح هدنفالخ

 ۰ یدا شم و-ط یلو هنا رهام "هرادار كج همر و

 فلل ولع یهیدلا 4 هدجا و تاد ۵ رمص ه را ندرب هل وعم وا

 هنب رز وا یاسا تشایم دنعاما یکدم ر ودح و تابا س

 تک ر قح هنف ود هد رل دروم راد ولع ۰ یداآ روهدا 0



 E ربعلا تارم ۱ ۱۱۰

 هدقدا وافرطرب نیمح عاقمجاو نیفصو لجج عفو
 هبواعم كنیاع ترمضحیفالتخا مسوت و رفت كراو

 نسح ترضح و ندکدلبا لالخا ینیدصقم یک هدنماع

 یراهعیش هلا تب لها هرکصت دک دتا دارت هه وا۰ یال

 ۳91 لوصا قافصهسا یاوعد نالوا زرق هدزاجا
 لو ران ال وا هدادا و بووط زو هت الع ندافخ هدر

 « راب دال اب ه هذخا ود ینسح ترض ح نوجا یکیدتاتفالخ

 ًبفاعتم نتفالخ كنه وام« نوجا قەردنالناح یتبرلا وعدو

 نیسح ترضخ .رلیدتا توعد هتفالخ ییسح ترضح

 هلتبج یفیدل وا شّعا لوبق ییعی هه وام هرک رب
 یکج همد هدا تفلاخحم هنلیلج مکح ( هللادہعب اوفوا و )

 ۰ یدریو یسیعطف باوج
 یرفدلایاوحو ندنیسح ترمضح یس هشاط هوس

 هب هیفنطا نب دمع یرلمودخرکید كنیلع تربضح نوجا

 هرادا هدهیفخ تروص یدصقم وب هلتعب هدنرتدب یدنک

 دنففاو و لوق لنت هما نب زړ تعب و ۰ رای دلیا

 ۰ ردلکد تباث اد هدا یعیدل وا نورم

 هدنسارا یسهشاط هعیش لاع یک ہدنسیلاوح قاص

 تابسح هگدلا تامولعم نددیفخ لاوحا ندا نابرج

 ` لراخ لراخ هد هنامرحم تروص ییرادعناو تافشقح و



 ۱۰۹ ار ۵

 تسبس هه رشک تاداسف تورس وک رل هبعش یرلهرکص

 یس هفاط هعیش یجدفالتخا هرادر مالش الا ید ۰یدر و

 ۰ ردشفل وا عیسوت و عضو هلبرلتفرعم

 ًادبم كجراوخ ییدبم كافالتخا یم هفاط ( هعیش )

 ندنا یروهظ كشايلعف نکیا مد قوح ندنفالتخا

 ۰ رد هر

 كن راترضح نمدنفا تا ولصلا لضفا هيلع تاساک دیس

 تروص كتفالخ ندوب فرشا فرط هدنرلت و« ضر

 «یدل وارداص تیص و هته كلوا دام هفرط 4 هد هه رص

 هيا یس ەقناط هعیس ندا ماّرملا فرط ىلع ترمضح

 تیص و4 لع تر طح فالح هدننوم ضم هللا ل وسر »

 ۰ ریدلیا اوعد ود « یدنل وا ےک قح هرکص نکیشغا

 ترضح ردق هیون لاتا ندناد كن وب ضم

 ترضح «یدنا هدشاب هلنمدنفا مرکا لوسر هتشیاص

 رودص كترا شاو تیصو هلو ندوب نال هشیاع
 ید دوهشو هماندهع ولرد هعشد ۰ یدابا نام ینکیدغا

 . هوب تیص و هل وا هدیلع ترضح یک یمیدا وا دوحوم

 نکیا شماشوا تبا تیصو .یدعا اعدا ییرودص

 هب هظفاحم هدن راند یناعدا وش یرایضعب ندنب لها تاب وسم

 ۰ ىدا راروهدبا ماود



 0 ربعلاتارم و

 .هلبهذم تنس لها هج هدیقع یمهفرف ( هیضابا)
 راح هلراو ءو هسکانم هلبا نیلسم هدنراپهذم طقفو فلاخم

 بول وا ندنع ورف هیضابا یسهقرف ( هیسمی ) ۰ یدیا

 «ریدا بوسنم هیعیضلاراح سمی یا
 زکلاببول وا ةا وم هب هیضابایمهقرف ( هرفص )

 یرلهدیفع كرانو ۰یدا راو یرلتغلاحم ضعب هجهدیقع

 e ىدا لکد ددش ردف هيضابا

 مدعع ندنما عنا هراهقرف هل هج ول وا كجرا وخ

 یرافالتخا هرکص نکیاراو فالتخا زآ هدن رانا هحمورف

 نب عفان اشن و ببس هنینکت كنم رفالتخا ۰یدلیا کت

 نایرج هدنرلارا ضابا نب هللادبعو سمی ینا هر اقرزالا

 كر دبع نبا یلیصفت كلرادرباخم وب رد هراس ندا
 ۰ ردح ردنم هدنلماک كد رمو هدند رفاا دفع

 هنسیحا ون هسصب هدنس هنس یک )24 كن رسم عفان

 هرصب»یدالشاب هصا عا هقلخ هلتماقا ءدزا وها لردیک

 هل رکبع یز وک نب ی ثرطا Û هللا دبع یبلا و

 نایرح هلحراوخ هل وبغوق و لاتف هدنرارا بوردنوک

 لاغشا یه وما تاود راتفو قوج كن "رله راح ندیا

 ۰ ردشعا

 فالتخا یرلکدلیا ذاضا ادم هجدافع كحراوخ



 ۱۰۷ باتک یصکیا

 تعاج هدکدلیا یربت ییالوط ندنرارگف نالوا هدنملع

 بولپ را ند ریز نیا حراوخ نالوا دوج و« هدنحا

 رافصلا نب هّلادبع “ىلظناللا قرزالا نب عفا ندنراسدبر

 ندطبلسیب ؟سهس نب هلظنح «ضابانیهللادبع ؟یدعسلا

 یب و هبهرصب ریزو هللادمبعو هل دبعیرالغ وا كروخأم
 رول نب هللا دبع كدف واو تولاطوا ندلئا و نب رکب

 یسر ره «رلیدتک ه هماع یرک شیلا دوسا نب هیطع و

 ادتا ۰ ید شلاح هعیسوت فالتخا راد هدرب ییدتک

 . یدا راشغا اکا: سر یولاطوا یسیه رنو
 عابنا ه قنطا عام نب هدح بولیرا ندنولاطوا هرکرص

 هن رز وا فالح اندا ثدع هدنرلارا هدهرص و ۰ رایدلیا

 ۰ید) وا منم هیهدم ترد و قرف هراهبعش ح را وخ

 یدیهنیا "قرزا نب عفا یسیعت رب كيهاذم وے

 یسک د رد «یضابا نب هللا دبع یمیهج وا «یرماع ن ةد

 «ردشعا ذاحتا ماما یرافص نبا

 لتق رار هلا ددتش ضا رتا هنیلسم ( هقرازا )

 .كنهلاضقرف ۰یدارردا لالصسایتناماو زوجت یلافطا

 ۰ ید رانو یدشا

 هدآر فلاح هنسهفرف هقرازا یسهقرف ( هبدح )

 رم



 زبعلا تار ۹

 كن رادشاط هعیشو حراوخ هدننامز هوما تلود

 رد هدنناب یرل هی رات لاوحا ندا نایرج

 لر ههوامم ترضج یتفالخ ننح ترضج
 لئا وا كنه واعم یعصتالا لفوت ی هورف هرکص ندک دا

 یراکد رس وکت فلاح 4 4 واع.یقافتالاب هلجحراوخ هدنتف لخ

 یاطلانیوجن ذاعم "یلسلا نابض ن نایح ؛ىعتلا ةلقع

 را دمال شاب هب هر اخ 4 رط ره نوحا شور یی اهداف

 س2۸:م ی رادامسو هدن د راد روز رهس و هرصل و دف وک۰ ىدا

 كدر ماز لالاب یرالیکتت ندنرلفرط لاعو ةالو ۰یداوا

 یرلود) وا ٰیداصم هدنساننا یکلیلا و یا وقاص هلدابز و

 یتغل رادف رط ل رم ز نا حراوح ءاس هر هنن رز وا تا

 ناشعو نی” هدهبطخرب كن راترضح ریز نبا

 یدنک كن ربضعب و او دعاح ه دن راهح یار مصح یلعو



 ۱۰۰ باتک یصکیا

 اشنا قب هزعت صا هدیالوط ندنو ندنغیدل وا ماش قافو

 ییدتسیا زونهینافوكن ردارب هسیاسابعلاوا و ۰یدلیا

 ؛یدتنا داب هلتجر یتحور بوالغا هلتهج
 هعجب یصنکیا نوا كنل والا عبر یسهنس (۱۳۲)

 امو یسهشاط دعیش راسو یرکتسع لدیج وا یوک
 لا مظعت لاک یسابعلاوا ردا لیکشت یالا وی رب
 زار «رایدروئوگ 4هرامالاراد بولا ندهاح شالو

 دج كرها رو وک هشرش عماح هلا یالا « رکص نالسهم

 دواد یسع اقا و دلرادبع س ابعلا وا اد الا دود رم رد

 هددیطخ و تارق هعیلب ةبطخ رر بوئح هرم ىلع ن

 نرخ یاایغو س ا 3تا
 هداننا وا «ریدلیا تدنونع ناب هموع هرکص ندهدافا

 هجهدابز هدد ۰ یدا حازلا قره سابیعلا وا

 رفهج وا یردارب هلتدوع هبهرامالا سصق ندنغیدمهروط

 ذخا ندموع هنمان هل دبع سابملا وا ةد روصتلا
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 ای ترم ۱۰:

 هلفلغ و هد وص و ید هرې هدیسددنک هددسا یدزو

 "ید نسج یلفوا هنبرب
 هدوراقو یکیدشآ سدح كنا ور ېده ن ےھار اماما

 فورعم هلق حافس یردار هرکصندنسبح ۰یدیشلزاب

 هسابع ن هللادیع ن لع ن دغ ی هللادیع سایعلا وا

 شغا هیصوت ییراقک ه هفوک نددمیج بوردنوک رخ

 هدطسا و یهریبهیا ی ریما قارع كندبطعف نا نسحو

 راز هلمافطعتم ساسیعلا وا هدهرص یکيدليا هرصاسحت

 ییمات هفجآ ندةحا نکل «یدیشلوا لصاو هبدقوک

 *یدلاف فتح هدهاخر ردق نوک قرف بويعا نالعا

 ینو دیج وا ندنسا ما یامط۶ كاسم وا قلارا لوا

 ا ااو ندید هنخراخ دفوک هلرکیص
 یهیدل وا هد ەق وک كماما هاکیسبا هن ,زوکتاذ مان قباس

 ىجا تاقالم یکیدلیایم ندنتطاسو كشاس بوترکوا

 «یدنل وا قیلعت هنوک

 سالا وا 4ل.تلالد قباش «دیج وا نوک یصکیا

 هژهنمح یبهفراعم مدع قرافح هنروضح كهللا دبع

 لعن دواد هدکدایا لاوس ود « ردناد یکناه ماما »

 بویوا ینلا كماما دیج وا ۰ ید توک یمابعلا وا
 هدسرح كيهاربا ماما هدرنوکوا و اطعا مالس هلنفالخ



 ۱۰۳ باتک یصتکیا

 هدنسبلاوح روباشدن بیبش نا هبطحف هد (۱۳۱ )

 هناا وح یر هلرکسع هرکص ندکدرب و توق ەمابع ییبمآ

 یدا لیکتت یني راقاط حراوخ نان الپوط هداروا بواک

 يرو

 هنسو نوګا ځور ید ما تعب هسابع یب مسوتا

 ندنکیدردنوک راب وتکم هن رافرط دنوامدو ناتسربط

 دن وامد هد هدا یدابا لوږ یتعب یسلاها نات س ربط

 « ردشماعا لوبق ردق هننامز یتفالخ لروصنم

 ندر نب دوادو هرابخ نرماع ندنرالءاع كنا ورم
 هدنس ه را یهدنسلاوح قارع كندا هریبھ

 هبط ۰یدیا رتثجاف هاو ناهفصا بوایزو

 لتقف ماع هدکدنا دلئاقم كردیک هنررزوا هلرکسع

 د هرکصذدن و ۰یدنلوا طبض هدیسیلاوح ناهفصا و
 ۰ ردشعا حق ینیرهش دنواهن برج

 نوعلاوا بفاصتم یتسعا ریه یدنوا-من هبطعف

 «یدردنوک هروز رهش ییاسارخ دز ن كاللادبع
 نا نالو یسیلا و هدفارم كناورم هد ( ۱۳۲ )

 ندنا,لوژ هنسیساو تارو نوا برف ۶
 و یغید الی وط كنه ریه نا لر ینارف دعا



 ربعنا تام ۱ ۱۰۷

 ماش لع یعیدنلو لد ی ےدارا ماما ٠ قدر

 بوردنوک رومأم ناورم ؛یدنا یسهرف هيحخ ندنسارو

 .یدلیا سبح هدنارحو بلج یپلا راشم ماما

 ۵ هرامالا رصف ردیک هورم سم وا هد )۱۳۰(

 نفای كس وا رایس ن رصن نالو هدورم «یدتا

 ماما «یدحاق هرواشد رار هل سما ییرخ یکیدلک

 نالا رومات هتمَی ذخا هحدق» ندنفرط دم ن ممها ربا

 هداروا بورتک ییاول یفیداوا شعا دقع كم اما هیطعق

 هب 4 کیم اور یکتا سموا و شمریو هلس وا

 . ردشع | تدشت
 ندکدنا نالعاو مثن یتعب و توعد ما اسوا

 4 یلاوحوا بولا هالنساد یییدالب ورمو ناسارخو

 هرو اشن هلرکسع زا رب ی هرطعق هرکص ندکدلبا هماقا لاع

 4 هعفادم رايس ن صا نب مع هد رو اشا .یدردنوک

 عن بولوا لوتقم یسودنکو بولفم یرکسع هدفدقح

 ندرواشبن بعاعتم نل وتم كنلغ وا و ییسهبلغ كن هبط

 ندرکحسع یکداتفافر هبطحت ۰ یدتا رارف هسموق

 هداروا كنهریبه ن دز بوردنوک هناحرج یهزرفءرب

 رامرات یرکسع هدکنهلظنح ن هتا-ء نانلو ىلا

 .ردشلدا لتقف یسودنک و "



 ۱۰ باتک یصکیا

 دال هظح اللاب یغجهلاق هدسا را نعسد یکیا هسلار واک

 ناش هل رکسع كنریبه نا «یداکح یغوط هسراف

 هدا هدا برجنزسقلاف 4 وریک ممام یکیدردنوک هنرزوا

 ردق مجزا هضم ناپ: ینا روت
 نکردنک هن زاید نان کاوه ANI ها

 لوتقم نابیش و بلاف 4 راحاب ب وشت هدلح مان هتف رج مام

 دلا وحدت میشه ناعلس نانل و "هدنناب كنابيش هلغل وا

 . یدحاق

 ندنمارک .دالوا كن راتمطح سابع ن ةللادبسء

 هناا :قرواسارح > لسموبا نا راوب دم نب ےھاربا ماما

 كتسابع بو شعا وا هک ور ییعب ما توردنوک

 .یدا شالشاب هغلوب تو هحاسارخ یرارادا وه

 ااغ ردق هورم ندناسا رخ سم وبا هد (۱۲۹)

 لب ه هریک تعین ا ندفرطره بودا نالعا ینتوعد

 روبام .هننراظا ناسمارخ_ندنفرط لو اک

 یتغوج كالاع كردبا مايق ه هعفادعو عنم رايس نرصن

 یکهدنرادب و هبلغ )سموا هدهسیا یدردن وک هل رز وا مسوا

 بوریک هنل و یشیا اسم وا .یدتا طبض ییبژک | كدالب

 یلتیمشا كب لرمصاح لاح رایس نرمصن هدکدوم یتوق

 : هناورم یتسهظحالم بو الکا کرک



 ت ۱۸

 و رو لوتتم اخو : راحاب هدا وتر فک

 بواالروط هت یرکسع ثکاصض هد (۱۲۸ )

 هن رزوا كناورم و نییعذ رادرس ییسدر هدنمات ی ریبخ

 یا ارم دد شیب ردا موش

  Oرب یو ۳۱
 ۰راد روب هبهلناقم هلا ناو مم رارکت هلع هتسد رپ هدنمان

 مدآ قوج كب ندنرکسع كنابيش هلکا هبلغ ناورم
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 لر هاکج هلص وم هرکاذلاب هلا یر ورح نابیش ناولس

 ندنرلکدشارب یسیلاها لص وم هلرکسع نالواش هدن راذاب

 هدنرلارا ۰ ریدر ویدا ح ورخ هنملع ناوم ًاقفتم یمیه

 ۰ یدلیا نایرج رله راحم یلناق تدم یا زوعط

 نانلو هدنسیلاوح قاع نکرشاضوا هلبراربرب رانوب
 هنشاب هدکنا اه TER نایصع هاو ید هم

 هداسیفرف یتتراما قاع ناورم ۰یدنالپوطر سف لبیک

 یەک اب رح ا ٥ هيج وتاب ههریېهن دز نان لوب

 هداج مانرقلا نبع نکرد هربهنا ۰یدر و یتیم

 ه-فوك تيقعتلاب هرکص ندقفدزو یی ن۸۰ بوش و ط ه رح

 هدلص وم ننلنکددلنا هيلع و هب راح ید هدن_سللا وچ

 هد رزوا ندقارع هریبه نا یرورح نایش نالو



 ۹۹ باتک یصکیا

 .یدلیا الیتسا برات الو یرو نادبه و ناهفصا رد

 تفلاع هناورم یسیلاها صج هد هروک ذم نس

 لتقف ییععفرب كرافلاخحم كرد هبلغ ناورم لو

 ی ناعلس بقا یو ؛یدتا مده ییروس كلرهشو

 مایق هنملع ناورم هلرکسع یکیدلب هدا عجب ماشه

 هب راحاب «رلیدتا عابنا هناي هدیسیلاهاصج ۰ یدلیا

 هددسیا یدعاق هنسیلاوح قارع بولی زو ناس

 هلرهش ناوم «یدنل وا ماودهتفلاح ندنرلفرط ریلصج

 ردق یآ نوا هلیعض و قحن هداز ندناسکس هتفارطا

 هرایلصج كردا ماود هقیضتیلزدنوک «یلهصک و هرصاح
 ۰ یدنا هبلغ

 هنملع ناورم هل | وح وا هدکدنک هفارع ناعلس

 یراکدلىا راد بوشلرپ هلا | لاصعص نالوا شعا مایق

 « رایدلحا یرغوط 0 ندهفوک هللا ودرا كوي ۳

 یهالادبعیسیلاو هریزج یلغوا نوجاهلاعم هران و نا ورم

 نایلس و هلاحط «یدردنوک هنیبیصت هلرکسع رفنكي زکس

 هدنناب تاک اھ ۰ رلیدلا 4 همصاحت ته هدنزریصذ یهلل دبع

 یلدوجومكيپشب «یدیاراو رکسع هدایزندکی زوب_هسیا
 تاذلاب نا ورم «یدردتاهسصاحت هدي هفر هلیف وس هقرفرب

 نداق" نند رام لردیک هن رازز و كناعلس و كاهل رگنسع
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 رو لا کار هلساهاموف ماه ن نال

 ى > 3 ها را هددسلایدراعح رکسع رفن كم ری

 «یدلیارارف ندفشمد مها ربا و ندودرا ناعلس بولیزو
 ی
 و

 لوبف هتفالخ ندندناح موع هلکعا طیض قشمد ناورم زا دو ف

 هارو ارس و نيت لاو هماخ مرکصندفدنلوا
 جدنا“ وربها ربا یدتنا ذاا هعصاع ینارح هنکلام

 هدیسیکیا هنن رزوا ناما یکیدلیا اطعا كنا ورم ناعنسالا
۳ SE iF 
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 .رایدلیا تعب هلاو مو تعزع هنارح

 ( مکان ناورس نا دمحم نم ناو رع دابخا )
 هب وما هرکصندقدل و مات تعس ما هدزوح نا ور

 .یرلسک یسهقرا كناعوف و نرسوک زو هدنملع یتلود

 كن رلترضح بلاط ییا ن رفعج هدهموقم هنس 2

 هدهیقارع یلاوح كردار وهظ ه واع«نب هللادبعندندال وا 1

 یسلا و هف وک یدک تعب ندیلاھا نوجا یهفن 1

 سبح و تعدرد یهلاراشم زیزعلادبع ن رع نب هللادبع و

 هب هضراع هرم ضعب هدهرص وا كلرع نا .یدیشعا 8

 ع رانا تاد هدافمالا نتفذا
 هده راحنالوبع وق واهل رګ ن | ۰ راب دنالپ وط هنشاب ب وراقچب 3
 . هلبا رانالوا عبات هنتسودنک و رارف بولزو هبواعم نا 3



 1 باک یهو
 كد و مایق هتفلاحم یسیلاها نیطباف هرکصندنوت

 ا هنر رز وا تو ناک یایلس نادر هل اد رط ییلماع

 لیاقم هرکسع :نانسل وا قوس ندماش هدفسنآ لیذلیا سمت

 یلع وا : یدیا هده ہن را هدا او لری 57 نا ورم

 یهربزح هلباد رط ندارح یهدیع یا و هر زجح ثاللادیع

 قلو دلو ناوم داکغا زاعخا سا
 بول و یر لنا ارت و «یدلیا ابو هنملع دز و ی وعد

 هیجوت ها ومیتراما ناجا رذاو لصومو هبنءرا وهرزج

 ۰ یدتا تع هك ر نا ورم ندنعدد:) وا

 ی )یا ها یذ دپ )۱ ۲-) ديل وان دن

 ؛ دنلولاش مهار | رابخا ]

 هعهارا یردارب لاها کا هدماش هدناف و دادن

 سا لردبا روهظ فالتخا قوح نکل + راد تا توب

 ۰ یدمهرا و ههجرد كحدنا قفاو ه ولط» ییعب

 ریز د نب ناورم یسیلاو هرزج هد(۱۲۷)
 دماش هلرکسع كی ناسکس ییيدالب وط ندرالح یهدننسد

 مهاربا هدکد ایا ترش هق دبد ردنا تک.زح 2 وط

۷ 



 ی تیام ۹

 :یدباشوخرس زودنوکو هک " رجاف "قساف دیلو

 نییعت دهع لو یرک اشوا یلغواو شفس ود هدننایح لاح

 زسفرفنددبل و هج رالاح وا هسدا رکاشوا ۰ یدرشتسا كع |

 «یدمهدیا تراسح هندبعت ندنغیدل وا

 دمع نب ناوم یسلا و هرب زح هدنت راما تباد لدبل و

 یناورم دلو ۰ یدآ هكنآ رح كللادرع یلبعوا و هد هبن» را

 ییناسغلا جابر ن هللادبع هر هلا لزع ند هر زج

 ۰یدردنوک

 بویعا حالصا یتیرللاح یکسا هلیسمک هتراما دیلو
 دن وجح داع ءان ۰ یدلیا تاکترا ییع و ره كهانم

 نایلبا لکشت هن رزوا هه و ترف ندا دیار اس جک

 «رلیدتا مادعا هرحصاحاب یس ودنک هد صد هولا تعج

 ۱ دنا قلا قرف س بزلوا یو
 ( تالاادبع ن دلولا ن دز رابخا )

 ییلاها صج ۰ یدن) وا تعم ۵ لی ل هرکص نددبل و

 یردار ناو ہهدصج تویعا لوبو قتفالح دز

 رکسع و ٠ رايد اب ئلا واو موعه هند هناخ كشايع

 *یدلیا ه,۶ و هلا: دز * رایدتک ی وط هود د هژ مچ



 ۹ باک ییا

 ن مهاربا ماما نالو هد هییجب نوحا كم ردتا تعد

 را لحس و توب تاع هل راک هنا هر

 لذ هج ورت ییدص هلتع رع هناسارخ هرکصز دک دا

 هزعاتک هلیس ۵ مص یاعوفو .ردشگا تردق لصحام

 ۰ یلاتلا اشنا ردقج هل ای

 هجر ۰ یدلبا تاف و هنس ون سابع ن لا دع ی لر

 تع هسانع ید لح هدنناف و نیح هلا راشم ۰ هلع هللا

 هم زال یایاص و هيا را لغ وا هرزوا ی اس هکمردتا

 . ردشعا عیدوت

 ماسه 39 یس وا كنلوالا م ید ونس ) ۱۲۵)

 «یدلیاتاف و هد هفاص ر نکیا هدنشاب شب یللا تالاادیعن

 تداغد : كي بس قأر : مزاح هد دامس روما هبلا راشم

 دو | هژ نوح یک كن وعاط ۷ ۷ یدا لدام و نیطق

 هد هفاص ر هدف و ا رونلو هد هوارص ر هد راتف و

 .یدلوبعوف و

 ! كالادع ن دیر ن دىلو رابخا )

 دهع ی و یدبل و نلع وا هرکص دءاشه تاللا دبع نت دی زب

 تع هدیل و هرکصندنناف و باشه ۰یدا شعا نیم

 .یدنل وا



 ربعلا تار ۹٤

 ناویدو تماقا هدنرهش جلب رکصندکدلیا عف ہرضا لاب
 .یدتا لق هاروا یتاضف

 بوق ذلنا هربثک رک ا٥ كار ناقاخ هد )۱۱٩(
 ماشه رابخالایذل یقیذلحا یرغوط هنتالو هرازج
 رکسع ناذلوا قوس هلیسادناموق هللادبع ن دسا ندنفرط

 ناقاح و ۰یدلنا لاعا "ید راتکلع ۵ زکص ندقد زو ی ید ریه

 همانشه یعوطهرس قرهنلوا لتفو تسدرد جد كر

 ۰یدلردنوک
 هدد ودح ززخ دالب د څن ناورم هد )1۲۰(

 یعالقو نوصخ ضعب راس هلبا هعلق مان ریرسسلاتدب مقا و

 «یدتنا طیص

 كيموغ یهدنشیلاوح هشرا ناورم هد (۱۳۱)

 ردق هنرفرط رارط و حب ربخ هرکص ندکدتنا چ ییس هعلق

 هنابلاغ هرکص ندقدلا هالیتسا دب یرلاروا ندنکیدل ورلبا

 ۰ یدلیا هطلاصع دقع

 دص رایس نب رص ییلاو ناسارخ هد ( ۱۳۳)

 دقغنم هخاصم هدنرلت هن را اذعب هلت لاها هاغرف و

 .یدل وا
(î)كن هسابع تلود کے نتاسارخت سعوا هد  

 قلخ هسانع یت ردشمزسوک روظع تءرخ وا



 ۳ باتک یصکیا

 بول وا لوتقم یلبغوا كناقاخ و مزمن رکرت او ارغ
 «یدنل وا محف رارهش ضعب

 ناسارخ هدهروک ذم نس یراضعب لا رابعا د سابع ین

 رانو دنج ندنراکدلیا توعد قلخ لردیک هش رافرط

 ۰یدلیا مادعا بوردتوط یسیرب

 تاللادبع ن هلس*یسیلا و یتاتحم و هرب زج هد )۱ ۱

 تلاع ناش الاب ندی تک ی وک .ږزرح ندين دیک هماش

 هرب زج دم ن ناورص ۰ رایدالشاب هزواګ هب هیمالسا

 یلدوجوم كب یمرکیزو نییعللاب هنکلبلا و یتاشحعو
 ندشاب کر دالب ردیک هنرارز وا رلکرت هلا ودرا لوسرپ

 هنایلاف هلکعا لیکنت یییرکسع كرت و لاما هلا رود هشاب

 یدل وا قفوم ه هطاصم دقع

 دم ن ناوم نانو یسیلاو هرب زج هد (۱۱۷])
 ۰ ردشعا جت یدالب ضعب هدنسلاوح نال

 هلرزخ دالب ند اط ورم ییالو رزح هد(۱۱۸)
 ندنکدلطا و وعظ لرلتخا لوب ر هدرالحم نالوا د وده

 دلرزخ لها ردنا راه راحو تع نع هلرک دع نا ورم

 .یدنلوا طبض كلاع یهدند و لتق یراسار
 لب هلرکسع هنسو هّلادبع نب دسا یسیلاو ناسارخ

 یتیسهعلف ناکشوت ندندالب ناتسراخط بودیک هنسلا وح



 زتعلاتاره ۱ ۹۲

 ۰ یدلیا حح یتیرارهش اضب و سیلفت هلزواحت هنب رافرط

 نایصع راکر نانلو هدنرلفرط رزخ هد (۱۱۲ )
 هب راادنع هلکءا موجه هشنرزوا ةلادبع ن حارجو

 ندندالب رکبراید یرکسع كرت ۰یدلوا لوتقم حارج

 یرغوط هلصوم قرهلجا رد هنرهش ( نازرغ ) نزرا
 ۰ یدک هناح: رذا ید یناقاخ رو شو هدکل و رلدآ

 لاق یشرطا دیعس یتیدلواشعا قوس هلرکسع كماشه

 یرلفدل وا شعا ریسا كراکرت ۰یدزو یرلکرت هلبا ددش
 ندت رفظم و ۰ رلیدلتروق ندی رامسا "یدانا نیس رد كسشد

 دذ الو هر زج یتسیلاوحناتسدرک و نا: رداماشه هرکص

 .یدتا هجو هکلملادبع ر رزسم اقا

 تع نع ها وا هل رکسع دہن یمبلا و ناسارح

 هرصاحم یدنفرعم نالوا شم هن را هل اينما دب لراکر و

 نالوبع و و ندنکیدر و تافل ردف كرم نوا هدهسدایدلیا

 ییرک:ند هف وک و ه سعد هل سا كماشه هن رز وا یتعجا رم

 ۰ رای دتک هدادما رفت كم

 هتسرح ندم ور دال هد هم ودر د ماسه ی هب واعم

 « ردشعا چ ینیرهش (هیساما)

 هیدالب رنو رزخ هلسم یسیلاو هریزج هد (۱۱۳])



 ۹۱ باتک یجکیا

 یمدخ شابع ینب تعب ناهام نن ریکب هد (۱۰۷ )

 یسبلا وناسارخ ندنکیدردنوک تعاجر هناسارخنوجما

 توردنوط ییسهلج كنهروک دم تعاچ ها دمع ن دنا

 ا
 ازغ هند الب مور ثالا دبع ی هس هد ) ۱۰۸ ۱ 2

 دزلب ماشه ن هب اعم هد ) ۱۰۹ )و یه رصيف دل ردیا

 ۰ یدنا ریهث و ے۶ یتسهعلق هبیط ندمور

 هبط یب سرشا نانلو یسیلاو ناسارخ هد(۱۱۰)

 نب میر هلبا فیرط ن خلاص ءادیسلا ویا یر یس لبق

 رسم رک "یلاها یهدن-سلاوح دھر” یت یا نارع

 توعد همالسا ند یهءوفم "یلاها بوردن و هن را ا

 ه زج یراقدل وا فاک» هلکعا مالا ند لوبف یهو

 ۰ یدلدبا عفر ندنرارزوا

 قیرفتلابندنتبالو هریزجیتی لو ناتسدرک هد( ۱۱۱ )
 ن دنج هنّ ال و ناسارح و هجو ههالا دبع ن حارج

 بوک هرنلا ءاروام دینج ۰ یدنلوا نیبعت نجرلادبع
 هلحرب بیرف حرف یکیا هدنک هديا هدا برج هلراکرت

 كماشه ل ردا رسا ییدهدازردارب تاک رت ناقاح ومدقن رده

 ۰. یدردیوک هناب

 رزح دالر جد هللادبع 51 جا ر> یبلا و نادا رگ



 E ES زبعلا تا 9 زا

 ی هدنرلوصو هلح مان نادر كردي هب هلرکسع

 مس تچ رب بکر نددونج ضعب راس هليا مهرد نب

 رکسع هنرار رانا رایس ن مصن بو رو ت فلا
 ندنسانقر و یخ نکردباتعجارم هفلب نوجما یکرادت
 21۱ نر یکیا ۰رلیدراعح هعزانم ر فیرط ن دایز

 هبلغ رصن بولوبعوقو هراس كوب رب هلبروهظ هنتف
 ۰ یدتا

 هلراکر بو ینوحصج رهن هلرکسع دیعس نب لاسم
 ندنکلیلا ود الو ناسارخ هدنل وص و ها راحنوحا 4 راح

 تدوع هناسارح هللا لر ییرح.ندنعیدلا یی ربخ یلاصفا

 ةهداصم هدنرا را بوش هلرکسع نافاخ نوشق نک ردا

 هلبا لاح جوک كردیا رارف سم و ۰ یدلوبعوقو هي
 یلسم ردق هربن یلغوا كاقاخ «یدلیا روبع ینوح> رهن

 ۰ ردشعا بیقعت
 قسو ن رح ندهیما یب هد هروک ذم هنس ماشه

 هتفول وا یسلاها لصوء ۰یدلیا نییعت هنکلیلاو لصوم

 هدر هل صعب و هدقلا وص ندهلحتد رپ لر ءرج ردسق

 . یدبا هدکهکچ یدنقص هلتهج هفاسم دمر هب هلجد

 ارجا لودح ر ندهلجد هنګا رهش هل ما كماشهرح

 ` ء یذدتبا تمدخ هنساراتروق ندهشاضم كنىلاھا هلکعا



 E باتک یصکیا

 ۰ یدلوا لوتقم هدسیکیا هدهسدا یدننا هفالخ

 هدنرحاوا كنامعش هموقرم هنس تاللادبع ن دز

 1 رقت یتفالسخ تدم ۰ یدلبا تافو ن SE قرف

 ۰ رد هنس ترد

 كالادع ن ماشه رابخا 1

 هرکص ندماشه و یا تره هدننابح الا دمع ن ك زر

 تافو لدز «یدیشلیا نیبعت دهع یلو یدیل و یلغوا

 هل هد یک ۰ یدا هدهفاصر ماشه نوک, دتا

 ۰ یدلیا تعب دحا هل رهلک ەقشىەد هدکدل ردلس

 ض را ثاللا دمع ن له ۵ لر هنس( ۱ ۰© ( روک ذم

 نب نآ ورم و هرملا ء اروام یالکلا دعس ن رسم و هم ور

 ۰ یدتا چ ییدبوف نا ورم ۰ رلیدلیا از ۱ < هب هفناص لبیک

 لدل وا د هنسرل ا وح لاس نجح راد < 57 د.نح

 الت هام ی کپ ناسلو هددتفافر ره دنا لز ع دلا

 نن دمع ندسابع یب قلخ ید سکا تدوع هب هف وک

 هنوعد هلرببعاد نالوا لوغشم هلنوعد هتعت ه ېلدع

 جد ریکب هاکقبک هنناب كنیلعی د هدکدتشیا یتیرلءاود
 ۰ یدل وا لخاد هنکلس ةامد

 نوا كح اتم یسلاو ناسارح هد ) ۱ ۰< )



 2 و ونک هایم هام تاقالم هلکعا ایح ندلرع
 هریبهن رع هرکصتدکدتا تکرح ندقارع هلسم یویتسا

 هنکلیلا ویتیال و هریزجهد هلس و لاسرا و نیبعتیلاو هقارع
 ۰ یدنل وا بصن

 هنسلاوح قارع هنس وب هرسدم ندنرسعاد سابعلا تب

 ناد ایفخ قلخ بوردنوک رلبعاد ددعتم هدنتفابق راک
 « رایدلبا توعد هکعا تعب هسایع ن هللاددع ن لع

 رم ورع نن دیعس یسلاو ناسارخ هد (۱۰4])
 ق ا نالوا مج ندتعاطا راد: بو وضح

 تنسهلج هلن املای هلى رايلاها ش کو ترش و مرز ندندالب

 هلاروا ییرسلا یا نم ناییلسوو لاصعتسا ینبرلتعاطا

 ۰ یدتا نییعت رومأم هنجارخ و برح
 یا شات هک - لع نم دمج ی تیادبع لالا و

 هروکذم هنس - ردفورعم ودحافسو یمیح ر كن هیسابع

 ۰ یدلیا دلو يه

 یراخ مات یرورح فورعم ود نافع هد (۱۰۵ )

 هدلاح یتیدل وا شعا ح ورخ هنملع تاللادیع نادر

 كر هرز وا تلالد نالیرتسوک ندنفرط یردارب كد

 نا دوعس هدنسیلاوح ن رحم هدانا وب ۰ ردشعا تفلاخ

 نادیم دم نب لاله نوا یو یدیعلا دن ز ینا



 و را

 هبرخسع تیعجح رب هلا رارف هن رمش طسا و بله 1/1

 تاکیللادیع ن دز و ۰ یدتک هنامرکندفرط هقشب لیکشتلاب

 لوتقمو بولغم نکردا هلتاقم: هل رکتعع یهدیلاوح وا

 ۰ یدل وا

 هرسصب و هفوک ناكدملادبع "۷ رسم هد هروک ذم هنس

 ودنک هلیسلوا رومآم هنکلبلاو یرلتالو ناضارخو

 نیبعت لاو هناسارخ رح ن زی زعلادبع ن دعس ندنف رط

 *ردف و رعم ود هند ندنغیدلوا لئام همت دیعس ۰ یدّتسا

 « ردکمد یییداقوا هندخ

 ییلشمریهظ ن هبعش هدفد) وا رومأم هناسارخ دیعس
 ن نج رادبع یسلاها دفص . یدلیا نیمعت لماع هدنفرع»

 کک هدف رع" .دیعش «یدبا راشع ا نایغط هدننامز عن

 تیاکش ندیدبعلا تیبج نب ىلع یراریما و تعاطا لوبو

 قالعطا هللا سبح ینلاع كنج رلادبع دیعس ۰ رایدلیا

 تنایخ ندنرافرط یلاع كيلملا ن دز هده وا یدلیا

 كراو هکردشعا بیذعت و سبح ییسهلج هلکعا سج

 لراکرت یسییک كردبا تافو هلبا باذع هدسبح یا
 رایدنل وا قالطا هرکصندقدلاق سوبحم ردق هنسازغ

 تمالو هرکصندقدل وا یلاو هفارع و ناسارخ هلسم

 یی هاس» دیر ۰ یدهردنوک یلاوما کام هدرا ندنجارخ
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 ردق داتوم ضررم كقباس ةفيلخ بلهلا نب دی
 ندنغیدل وا هعدق تم وصح هدنسا را هلا دز ۰ یدناسوبح

 هع و "هلماعم هدنفح رار هلیسولج هتفالخ ماقم كنا

 نیر اااهذ هفوح. هلکعا هظحالم ینکج هدا روهظ

 هلصب ندیم هلا بیرقتر نکیا رت ,نزعلا دیع

 .یدلیا رارف هنن راف رط

 صختز هدنمانا بذوشندحزاوخ هدنسیلاوح هفوک

 هرلیدتایدصت .هغلانف بوت الپوط تیعجرب هنشاب هلروهظ
 هلرکسع كاللا دبع نب هلم هلیرما تلکللادبع نی دیر

 هاک ۶ا هبلغ هلم هرکص ندرله راحت هلردیک هنن رزوا

 .یدل وا لوتعع بذوش

 دوج هدنقح یلاها هدفدرا و هه رص باهم نب دز

 ههرصب یلهع ن ناورم یردارب هلب راهظا تلاقسا و
 ن دزو ۰ یدتا تعنع هطساو یمودنک و نیعت لمام

 نت سابع یسهداز ردارب هللا هلسم یثادنرف هاللادبع

 یترضم عفد كبلهم ندیزب هلرکسع رفن كی زکم یدیل و
 «یدردنوک هقارع نوجا

 هدنسارابلهم ن دز هلکللادبعن يسم هد )۱ ۲)

 .ودنک و بول دز بولوبعوقو هلتاقم هدنسیلاوح رابنا

 لضم .ردشلوا لوتقم دجشو بیبح ندبلهم قب هلرس
 9و



 ۸۰ ۱ باتک یعنی

 دی و هارش عفا و هدنندب هندم هلا قشمد و لاسرا و

 یدلبا داحتا لّرتم هنسودنک

 تاف و هد ده رکد کم هن سوب لاو قا لیفطوا

 هللا لص مرک | لوسر یرات رضح هیلاراشم ۰ یدشا

 ندا تافو هركص لا كنب راترمصضح ندنفا مس و هيلع

 ۰ هنع هللا یطر ۰ رد یمه اع

 زب زعلا دبع ن رگ مر 7 دف اځ هدبحر یمدنس(۱ ۰ ۱(

 هژغل وا نانطاراد مزام هدلح مان ناععم رد یرلتمّطح

 نس . هنع هللا یطر ۰ ید وا نفد هدروک ذم لحم

 ۰ ردهام شب هنسیکبا یتفالخ تدعو هنس قرق یرلیلاص

 هن راترمصح زب زعلا دبع نا رهر کص ندن دشا ر یافاخ

 یصاع ما یرلهدجام "هدلا و ردشمالک لدام ٌهفیلخ لداعم

 یرلترمصح یعفاش ماما دنا نا رن مصاع تا

 نزک راب راه یدردو یفیدل وا تاذ شپ مارک یافلخ

 . ریدلیا نام یک ودنا زر زءلادبع ن ر# یک تولوا

 ( كللادبع نب دیر رابخا )
 نرع هداشا یکجەدبا تافو كاللادبع نب ناو“

 دهع یو یکللادبعنب دز یشادنرف هرکص ندزب زعلادبع

 هدننافو كن رلتمضح نزعلادبع ن رع ۰یدیشعا نابعت

 ۰ یدنل وا تع ۵ لب رب
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 "راما تار ۸٤

 دعت هفرط [۱ | تالهد هللاباکرا 4هودرب ینسودنک

 مت ریشع " مهلببق و موق من » دیزب هدقدراقچ هلو نوچ ا
 یالوسا ےھت نیهمالس «یدلیا دایرفود « رد يقو

 هداعا هبح ید نینم ملا ریمااب » بورا و هنناب كن هفیلخ

 یتکددتسا النشا بضخ ییموق هنرزوا یدایرف ارز ۰ روب

 « مدتا سح ییرعجهلا ندنرللا زر ومام هدلو و

 زیزعلا دبع ن رع «یدلوا هداعا هسبح هن هلیسعد

 ندنا بولاق سوبح دز ردق هنت و + ضر كن راترضح

 هزواح ضعب هدرلارواو رارف هندناح هرمصب هرکص

 ۱ .ردشعا رامدجا

 هنتنرومآ لح حارج یسالاو یتبالو ناسارخ

 یدصت هلاظم هد رم ضعب هدنقح یلاها هرکصندکدنک

 نجرادبع هنن رب هللا لزع ندنغیدنل وا تیاکش یکیدتا

 .یدنل وا نییعت یربشقلا عن نب

 هلکعا روهظ یرلیعاد كالا هدهروک ذم هنس
 هتعب هنسودنک قلخ سابع ن هللا دبع ن ىلع ن د

 قدرفت هراصماو دالب یعاد رفت شع نوا توعد

 . .یافاح هدرلخم ران وا ۰ رد هر نحر هدن زاوح نکاوس كاهد [۱]

 . یدیا رونلوا ین هباروا نيمرج ندندناچ هب وما



 ۹۳ 2 ی

 ۸۳ باتک ی عکیا

 «یدلروب اطعارما هحارج راذ ةتلاش راذتف لخت زکر

 هتسحا و ناسارح یتاقلعتم هدنب ر ی نامز هدا دی رب

 هفلخ و شعا ماود هناکترا لاظم هللا قد رفت

 ن نام .یدیشاوا رهظم هنعظع ضغب كن راترضح

 نانل وا راعشا هنس ودنک یلاسزا هماش هدنامز تللادیع

 ندنسوا شعاعا لاسرا ییتسج یا وما ناحرح

 تویلا ندش ناعلس» هدقد لوا قاطنتسا یالوط

 ندنکیدد « مد ردنوک هلیسهظحالم ردنا هبه کی

 «یدا كج هدا هبهاکس ی یر قوقح نایلس » هقیلخ

 هټ هفیلح روضح یلغوا دی ۰ یدتا سدعیدزب كرهد

 نینم ولاریءااب » ریازب هلا فاطعتسا هدنفح یساباب قرهقح

 هتیعو " داهشتسا هسیارا وهن هدنملع كماباب رگکا

 یرلتمصح هغیلخ هدک دلی 8 « زکیروب فال

 شل وا بلطندنفرط نايل یلاوماسج كناح رج كاباب »

 لرهد مدعردنوک هلیس هظحالم رالشغایاکب هکلب هد هسا

 یعرش موزا هفالحص»ا هد «هداشتساه «یدلبافاربعا _

 "یدر ویباوج «نمهل رویلاص هکدغا اشایتتنذ ؛ردراو

 هل دلکهتسوک دانع هداشا ودر یتناسالتخا هسا دز
 توردنک هبح ر ندف وص هش رز وا لو یرلترضح |



۱ E N او 
3 ESE EE A 1 1 ا 

 ربعلا تارم ۸۲

 یرلترمضح زی زعلا دبع نب رع ۰ یدیشمک هنطبض دي
 دالوا یعلامرخ روک ذع هدکدلیا فیرمشت یتفالخ دنسم

 ۰ یدایا صیصح و در ه همطاف

 ههرزج یلهابلا نام ن متاح هد هروک ذم ٌهنس

 دزنا نج رلادبع "هرصب یرازفلا هاطرا ن یدعو
 ۰ یدنلوا نیعآ یلاو ه هفوک

 هدنس دالب ورعیشمادنرف كنهبینق هدندهنس ( ۱۰۰ )

 ۰ یدل وا قفوع هر هوطع تیرفظم ردنا ازغ

 فرتشوالرت یدو ناد کو لم دنس هدر وک ذم رات

 ۰ ردرلشلوا فرشم هلا مالسا

 یطعلاماشه هلنا یهانیتفالخ ما هد هر وک ذم هنس هن

 یا یک ١ هدنتسازغ هدیاص یدنکلا سیق ن وزع و

 ۰ رایدلیا تب رفظم

 ن متاح نانا نبع هنكلتلاو یتالو ةرزج د رقم

 هربه ن رع هنرپ هللرع هة رزوا موز ضوءب كنان

 ۰ یدنلف ست یرازفلا

 قیاسهفیلخ تلهم نا دنر یسیلاو یتیالو ناسارخ

 ضعب هج ه4 رم لاوما یعیدل وا شعا لیصح هدنامز

 لّرع ندنهدنل وا قیفص یکيدلیا یدضت هنالتخا رم
® 

 اظوفح هلدیز و نییعتیمکا هللادبعن حارخ هنی رب هلا



 ۸۱ باتک یصکیا

 دبع نب دز دهع تیالو هرکص ندزیزعلا دبع ن رج
 ۰ ردغلیا رد جد یغیدل وا E هکللا

 ( زر زملادبع ن رمع دابخا)

 رزعلا دبع ن رع نوکح یکیدتا تافو لزاهلس

 تعب یرلترصح هیلاراشم ۰ یدنل وا تعب هد رات رطح

 ا نالوا هدکعا هرصاح ی هنطنطسف هدندیمع

 یلئدش ار ها یی ۵ یدرو سا هندوع

 تدوعقرهل وانونع ندما وش «یدیشلت وط هب هّماضم

 ۰ رایدلیا
 وات لر هوما لولم رک ور ندنناهز هب واعم

 ترصح هدنددع هیطح شوت اوت ره هيما ی لاع

 ڼ رجع «یدبا راردا کد هلا بسانم ریغ ناسل یی لع

 لاطبا و وغل یهثیبخ حب و یر رطح ز زعلادبع

 8 ) ناسح الا و لدعلاب اب هللا نا) هد هبطج تیععو ۱

۹ ۹ 

 هل هح ول وا هد ه راصما و د زاد هاب هلش ارق كيوم رک

 یس دیس و وس وزا ندنامز وا يوژود اطعا را ما

 هہط اف نان ترصح فرط ه رد هرز وا كعا ما ود

 نالواشل روم صیصح هنمارک دال وا ها اهنع هللایصر ۰

 نا ورم هدنامژ یفالخ لناعع ترصح ینلامرخ هارو ۱



A+ی تا  

 تص هلو ادبع یلغوا هنر ردا تافو ها اس كح ید

 دیش رفا د زرند هليا لزع هللادبع هرکص زارب نکیشغلوا

 ندمور دالد ا دع ۷ لسم دوروك دما و ی

 مور را ه ریه 7 رک و هن هفا ص رلا ضرا دود عم

 4 رب دل وا قف وم هناحوتف ضصع) ردنا ازرع هنسالا وح

 ه-هاد م هلا ودرا كوب ر ناس هد( ) ٩۸

 خو شعا نام ۳ كن ةن مط نط ف دلج 3

 ردت ھر و ییا ساغ وا تد وع ه3 دا وا رەھ

 ماود هب هرتصا- و قیصت ردو هرتافو لنایلس رسم

 تدوع هل ما لز زعلادبع ن رع هدناف و كناچلس بودا

 بأهم ى كر یسالا و ناار هد هر وک ذم ا

 «یدلوا قفوم هج یناتس ربطو ناحرج هلب ما كنایلس

 راهش یه رعش RS ) ۹۹ ( ثكللادبع ۷71 ناعلس

 ضم «یدشاتاف و هدلاح یعیدل وا هدنشاب قرف هدنرفص

 ًةماندهع یییراتضح نزعلادبع نب رع هتفالخ هدننوم

 هددماندهع وش هکردسشعا نییعت دهع یو هلا صوعجم



 ۷۹ باتک یصکیا

 راچود یلیقع نا لآ نالوا یراداوه كجاحو نییعت

 ۰ یدلیا ریقشو تبکن
 نداتعبس هدنرلس هدقدل واتفالخ نیشفدنسم ناعلس

 ندنغیدل وا بهاذ ۳ وخ هبتف هنرزوا تعموصخو ضءب

 كکيدبا نیمأتو اقا هدنرزوا لاعا یهدمد یب » های

 هدنلام م:مرنضایب زج تولک ررر
 ناسارح و شلوار وي هنیمأت ناعلس ندنفیدزاب بوتکم 7

 یوتکم وا هناعلس نکل ۰ ردشعا اهنا هدنس هدهع جالو

 دنملع ناعلس هلقرا یمه و كن هبیتف هرکص ندکدردن رک

 یدلیا توعد هداا هلا یسودنک قلحو مایق دنکر

 تفاوم ندنکیدم رس وک تففاوم هسک رب جد هد هسا

 هدکدلیا ثبشت هنلام سا هب رخ وق هدنرا ماع راثاسیعا

 هلبراشادنرف و یهبیتف بوزاو هنرزوا ًافتم لئابف ویلاها

 ۰ رابدردلم هتفالخ بناح سل مادع الاب یتاغوا

 یفیدل وا شا نعت هلال و ناسارخ امدقم كناهاس»
 هدست هنس (۹۷) یی هرکص ندنو تله نا هی

 «دطناو یمکطاهلالبع ن ارج بولت ردنوک هناسارخ

 یمسلاادبع ن هلسرح * ههرصب لاله نت هلادبع نا

 ن ناف دن ر هلا لزف هدنف و 4 هلم رح نییعتلاب هب هف وک

 ۰ یدنلف نیبعت یدنهلا نابح



 ۱ e ربعلا تارع ۷۸

 هاش تادچ اسم ناتو ند ها هتک و :هلفل وا

 e ۰ ردشلباب را هرانم

 یاب یهثس ىلا ناعط وبشا كاللادبع ندل و

 هلک غا "تاف و نکیاهد-ذشاب یکیاقرف هدنفصن : یسهرخالا

 دلو ۰ ردشردلف یتیزاع یرتضح ززعلادبع نرع

 هنسان هش رش دجاسم بول وا ندنلضافا كنه وما ,یافلج

 ناض.روج وا هدربنف و یربغ كناض رو ۰ شلواقفوم
 ازدا عرکح نارف متخهعفدرب ءدنوکیکیا هدشرش

 هد هنندم" جاج هدف ع نکل «یدیشف و فصتم هد هلعضا و ت

 كىرش نه رفهدرصم , هللا دبع ن دلاخ هد هکم ؛نابحن نام

 اس هضا ربيعا نوحما یکیدلیا مادكسا ىراملاظ یی« ٠

 ۰ ردشل وا

 ( تاللادبع نب نامیلس دابخا )
 تعب هکللادبعن نایلس یردارب ءدتنافو مو كدیلو

 ییرتصح زر زعلا دبع ن رع هدتعب تنعغ «یدت) وا

 هثر هلا لزع ندهن دم ییایح نا ناقگو بصف هرازَو
 بصف امد" هدقارع الات و یر نم دم ن رکی وا

 فوك یلهم ی دیار لیدتلاب یرلیلاو یفیدلوا شعا
 هناع یدایز یا دنرف لدل زب هلکعا نییعت لاو ههرصب و



 ۷۷ باتک یصکیا

 .هب و واوخح وا حاجهدنبیقع یتاف و لدیعس ۰ یدلیاتا زا

 یغنیدل واهدولا هلراناق یلابخ هلدیعس هگدمو یزوک بوم

 «؛لدردل وا نوچ ینب ملاظاب»و رون روک هنسودنک هدلاح

 4 راح هکیدشهرا و هب هجردرب یلط كحاح «یدا رد

 لتف هل ما هرزوا قلوا هدنحراخ كرانالوا لوت هدرا

 یکیدلواو شه یکی یمرکیزوب یرادقم كنیلس» نانلوا
 .هنامسح ناومن كني زو وا و نوکزذ ردفا ىلا تقو
 ۰ یدیشف و سوپحهدنس

 دنسحو هناغرف و ( جاچ ) شاش هدهروکذم هنس هبیتق
 ضمب كناتسدنه ثلا دن ساق و ینیرارهش ناشاک و

 ۰ یدتسا ۳ یی رالح

 ندانایرج هله كعلسن هبیتف یسیلا و ناسارخ

 جد رغشاک بودا دادتما ردو هناا وح نيج تاحوتف

 نالوا لصاح ندنناح وتف كن هبي ۰ ید واح هد (45)

 هب هبیتق هلا بده و هزج یرادم" نيچ هنرزوا تشهد

 تدوع هناسارخ هبیتق هلغل واروبح هکمرتسوک تاشا«یور

 تراحر هلایرادم> نبج هدهروک ذم هنس و «یدلیا

 ۰ یدلدیادفع یسهدهاعم

 ه دنا كس ون یمهماقا و داحا هرانم هد هه رش لح اسم



 ربع © ۷۹

 عفو قیبضت هلراقنحم هرصاحاب یدالبو ع الف قاطرب

 « یدلیا
 كعالفضعب هدم ور اخ كللادبع ن هلسم هد )٩۳(

 ۰ ردشقا دیع هعور دالب یتسیلاها سوس هلق

 هنده یییراتضح زب زعلادبع نر دیلو هد )٩۳(
 ینایحنب نافعو هب هکعیهللا دبع نخ دلاخ هلا لزع ندنتراما

 «یدتا نییعت یا و هب هتدم

 نب یموع روعأم هنتدوکح برغم ندشناج دیلو

 هلرکسع رفن كب یدب یدایز نب قراط یمالغ هنسو ریصن
 (قراط لبج ) هبکهوک قراط هلکعاقوس هندالب لوئایسا

 هدرلاروا تذم هام شب نوا قرهشا هنسلاوحاب ورواند

 مالسا ثالاع "*والع ییدالب لوئاسا و ما ود هناح وتف

 ۰ ردشلنا

 دیعس ندنسبات رابک ماظ حاج یرب.!قاع هد (د4)

 نجرادبع امدقم یبس ۰ یدنالنف یتیراتمضح ریبجنب
 یشلو هدنملع ثجاج بوشلزپ هدناتصم هلعشام

 زا تفهرومش لالتخا جاع هدنبیقع یتیلوتم یدل
 ۰ یدل وا

 هرکص نوکقرف ندننافولریبج نیدیعس و هد )٩0(

 راد منعو تافو هدلاح یعیدل وا هدنشاب ترد یللا حاج



 ۷ بامک یعکیا 1 2

 نر ی ریا هر وثم هشدم ندنقرط دل و نوحا یسکیا

 هروک ذم تارج هلک در وا هن رات طح ز زعلا دبع

 ه وڌ ندلالا تس سنا شنا فراصم و هوالعو مته

 ا ۰ یدنل وا

 9 هو دلو ید روم عماح 4 وما یک هدعشد 9

 .ردشمردتا
 ردنا رەب راح هد نسل ا وح ناسارخ هرو هد (۸٩)

 رهلاءار وام ردق هنفواوا. ۰ یدلیا مش ادع یمز راوخ

 «ودراشل وا نال هرکص ندنا ۰ ريدا یسوع یسلاها

 لزغ ناور ندع یسلاو هدر نت هدهزوک ذم هم ۲

 ۰ یدلدا نو اللادبع ےس هنیرب كرد دنا

 الو هه رفا ندنفرط دل و هنس و ریص) ی نود وه:

 لخاوا هرکصندکدنک یسوم هل وا بصن هنکلیلا و

 ل ردك هتهح رکید یمودنک هلا قوس هفرطر ینوره

 یه دم ها ط ٠ لد دژ وا قفوم رزرخق داد زد نضع

 دا روا دایز نت قراط ۳ نح هکر دد وعم نادنامسوتف وس

 ۱ ۰ ید)8 نيغ لماع

 نتاقلاط n ییا راح سم ن ها3 هدنس هنس )4 2

 ۰ یدتنا چ

Lp (41)هدنتا وح ناب ردا نولس رف .د راد 23  
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4 
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 وای كيف .ند لاها هدنفحب یدهع تیالو كديلاو

 تعی هدنلو تقاعتع عخشه وا نفد یه هزانج + « یدمشطا

 e ۱ ۰ یدن) وا

 دون ناتسارخ ندنفرط یدنک هداناو حاج

 شب هلکءهرادنوک هرهنلا ءاروام یلسم ن .هبنیق نالو

 Û يه ۰ یدنل وا متق د زار

(AY)هرونم هندم یلیعاعما 7 ماده دیل و هد  

 نا ی ادا نر هنر هلا لزع ندنتموکح
 ۱ ۰ یدلیا

 ی ا هببنف یمیلا و ناسا رح هد هم وو رم دن

 یییلاهادنکب :هدنراوج ارا و هطاصم هلا ناخرت كا

E۰ ردشع چ یدنکب لردیا  

 هن هاخرف و دغصندندالب رهنلاءاروام هبیتف هد (۸۸)

 رفن كټتزو کیا .ندبا حمحت هدیلاوح وا ندنهردلحا ردق

 «رای.ال وا مزهنم ًابرح كارتا

 كکللادبع ن هلسم هلاوطو هتومرج ندم ور دالب

 هروک دم هنس ءادانز ن قراط هلطیلط و یدالب سادناو

 لاخدا همارح دوس, شی رل هر لنارهاظ تاح وز



 E ی aa د تا ا

 ۷ باتک یچکیا

 بوردنوک هص وص تار رګ هل ر جاهد (۸6 )
 رردنوک ییعوطقمرس و بلط نیس هنس ودنک كثعشا نیا

 .هلوط فاعم ندجارخ تدم هنسیدب كنيلاوح وا هسیا

 هلباصصا رفن قرف یثعشا نا لیبئر ندنکیدنادع و ینغج

 ییسودنک هدلو ثعشا ناهلکهردنوک هحاج بوردن وط

 .یدلوا توف باوا: یغاشا نسر زاوا ماطر

 ن كاللادیع هدنش نوا كنلاوش یس هنس 8

 یلع وا ردا تافو هدلاح یغددل وا هدنتشاب میم نا ور

 . .یدنل وا تعب هدیلو
 بول وا رهام هدهقف لع هلیصوصخ و ملاع كلملادبع

 هفاللنا دعب نکیا فورعم هلا اتا لاک مدقم ندنتفالخ

 كلاظ حاج یکیدلیا مار سا .یدتا لر ییاوقتو دهز

 ماظم یکیدلیا باک ترا هدنسالاوح قاعو زاج

 كالا نکیشعا راس لث ها لظ ینعان هدایند تایدعتو

 هرصو هندهع یو میسموأ تدامر هجا هدنناف و یاتنا

 . ردشلیا

 ( كاملا دبع نب دلو رابخا)
 دهعیلو یزب زعلادبع یردار هدنابح لاح ثاللادبع

 بوینسا كع | نییعت یدیل و یلعوا هرکص شا نییعت



 - ربعلا تار ۷۲

 كلاظ جا ۰ روهردنوک یربخو نوجا قمادلا یزب

 لرهبد « زرولسب یتغج هیمردلاق ندنمرزوا یم هیلب

 . ریدرم-وک تا هدتفلاحم

 هل ءاروام بله :لماع نانمارخ هدهروک ذم دنس
 ۰ یدلرا هطاصم دفع هلیسیلاها شا ندن د الد

 هللا لع ندنکلیلاو هندم ین اقع نب نابا تاللادبع
 )۸۲(  ردشیا بصن یلیعاسا نب ماشه هنر

 قرهلوا دتع ردق هنسهنس (۸۳) یمهعق و جام جارد

 هب راحت هدنرلارا ثعشا نا هلبا جا تدم نوک ج وا زو

 هده سبا یدلوا مزهنع ثعشا نا هرخالاب هلکغا نایرج
 عج هلا انتعا هنعج رکسع رارکت و تدوع 4 هرصب

 امزمم هدلاح یییدل وا شعا ماود هراه راح هلتوف یکیدتا

 نده راح هلثعشانا جا .یداکح هنسرلاوح ناتسحه*

 ۱ یی داوف ررف جاوا .فداضم دف و رق لول
 نات هدا تعسا نا «یدبا شردن وک هماش یلایعو

 جاج هن كرهشل رب هللا لیتر نداسؤر نانلو هدنراف رط

 «یدبا روهدنا ما ود هن راکفا هرکسع تاکرادت هدنملع

(A4 )شغداب بلهم نادر لعام ناسارخ هد  

 هلرل ور تاللادبع ن ادعو ییس-هعلق ل رين ندندالب
 ۰ ردش۶۱ حت ینیرهش هصیصم هب راعاب



 2 7 w O مرگ ان ASN. OAM ی SH و و فا اچ ی

 ۷۱ باتک ی صکیا

 هدرهکیا و یسودنک هده را یر لردیک هیت رزوا

 یراءز نم هرکبص ندقدل زوب ثعشا نا ۰ یدازو ناجرلادبع

 تسک هدارواو تع نع 4 هفوک هګ ضوط بو الی وط

 رخ هک لک ۰ ههف ود تعشا نا ۰ یدلیا رارقتسا

 هجا باواوا عج هسا: ك ضاع 7 نچج را دیع ییلاها

 شب هراس ندا ثدح هدنرانس ۰ ریدسوک تمواقم

  ندنکیدش هدا هبلغ حاج .یدل وا دنع دنهک شب نوک

 نالوا هج هفوک كثمشا نا توغار هرزوا یلاح یهرصب

 تکرح یرغوط هن هفوک هلرکسع نوا هلازا یتسالیتسا

 تاعوفو هدنراا را لتا اب هدجح اما رد فرطیکیا «یدتا

 هدقدل وا سکعنم هتفالخ رک م ۍکړدر وک زو هدیدش

 .زسوک كجا یی وج مایفوش كنسیلاوح قارع هفیلخ

 یلغوا نوجا نیکست كرهلپ یتکیدلک وریا ندتدش یکید
 هدکلر هلدحم ینیلا و هرزج ناسلو یردارب یهالادبع
 یرلتفلاضم و" كقارع لها بودا رومأم هنیمات یییلاها
 رانا هديا نوا" كردت ال زع ندنراما قانع یاد

 یک هدا ما ود هدنتراما اا کید دا ما وج هدفا
 قام ینکج هلا لرع حاج هدلاح یزاکدلکح ندنفااح و

 لا دبعو دم "«یدریو برما یر غیلبت .هنسیلاها
 الا راء » هد ها زاید ا غیبت هنساعف رو هنعسا نا هلدع رع



CRعلم ین ملا تار  

 هدر ودل كجاج هلا بیش هد ةر ۆك ذع هم

 ا تنولوبعوقو رھ را كوخ

 ناشپوک یکهدنرژوا یر ليجد ریار هلیاویح نک ردبا

 / 5 : ردشاجو هدوص اک ودی

 نوازی دا هنس و یسهقاط هو رازا ندحراوخ

 .عاسا هراس مات هب ردع ی پ3 رکید < یرطق یو

 ۳ هب رج هلرکیدکی هدننیلاوح نات ربط با

 * یدل وآ!مزمع یرلهفتم و لوتقم هب رادع
(v۸)انار یهالادبع نی ديما .تاللادب-ع هد  

 نوو وتار هما لّزع ندنکللا و قيال و ناتستحم و

 و ۰ یدتنا هوالع هنتم وکح حاج

 ندعوردالب ناورم ندم یسلا و هرزج هد (»۱)
 «یدلیا ذخنا ینیرهش (مورضرا ) القیلاق

 هجا هدهروک ذم هنس ثعشا دن ن نجحرلا دبع

 هلک-ا دوز و: ههر صب هد هما ید رهشو مابق هلتفلاخ
 نامرکو ناتسصمو شعا عاتا هنسودنک یسیلاها هرصپ

 ماج بّودا لرم هنجرادبع هدیسالاها یدالب سرافو

 دوب هک هناعنتنا ندک الادبع نوح ا عفد یهلاعو

 .ردشل وا

 تسا نا هل رکسع یکیدلیا كرادن حاج هد (۸۲ )



 2۹ بانک یعکیا

 كبش هد( ۷۰ ) رنا جورخ هدهیفارع «لاوح هه
 هلرس ودنک هدیجراخ مانناورمنب خاص بووی یتیعجچ
 تاجیامع یراکد زس وکو شراق هبلهم كرلرجراخ ۰یدشلرپ
 ربادن قرەلا هما قدنخ یی PEE بلمم هد رزوا

 هلا قییصت یم حراوخ «یدا روهنلو هد ه,ظفح

 دفوک یکهدنتفافر فت ی نجرادیع نکیا لوغشم

 .دفوک بوغاو .یلهم ندنراکدروک ییرومظ كن رکسع

 هلیع وقوه راګ هدننب فرطیکیا ۰ رايد رو یرغوط هرایل
 هکدنک یز واح هر اد كبش ۰ یدل والوتع نجرادبع

 ثرح ندنفرط جاج هدلاح یتیدلوا شعا عاستا بسک

 بولیر دن وک هلرکسع یمعثلنا نایفس هرکص و هریع ن

 هده سدا یدل وا بولغم غو لوتعم هد 4 راع خاص

 .یدزو یتیرکسع كئرح بیبش
 هنع هللا یضر نافع ن ناقع هدهروکح ذم نس

 نیبعت هنكليلاو هرونم هندم نابا ىلغوا كن راترضح

 یکهددیطالم ناورم ن د: ییلاو ورکا بوتلوا
 :یدلیا هراحم هلراع ور

 یتاکوکسم یتل ود مور مالسالا نیب ردق هنخرات 629

 هفغل وا بر هیمالسا هکس هد راتوا ۰یدا رولیاللو

 ۰ یدالشاب



 ۲ 7 وبعلا تار 5۸

 *هدیرایلهفوک یلاسمن هللا »"بولک هتربغ هداناو مالس

 یعراترشع *یدناب یعرل هل ؟نوستیا رمق هدیرایلهرصب
 ۰یدلک هلعدا یکیانوا ههرصد فیرحوش ۰یدلواوح

 .اداجبوتح ندشناسنارلاو ۰ردراومدا كم زو هدرهش

 ترطفرط لاها هلکعیا عیهشت بلخ ود «رلیدن ود یت

 كد وراح ی هللا دبع بوعح نیدنشمناه یتعاطا كجاح

 یسهمدخ یالنک زکلاب هدنا كحاح ۰ رایدنالب وط هنشاب

 ۰ یدلاق

 یدعش» توراص ینیرداج كحاح هعقک "یلاها
 لارا صا هددېت رد «نسکجهدک توقجند:رصب

 یرافدلوا شا یدصت هدهزواضت هرم ضعي راز

 نکل ۰ یالوقهبلغ هعباج » یرایضعب كرابلهرصب هدلاح
 «نحهلساضوا هلتفالخ «ردیا دابر یز هفلخ هرکص

 هدنبلع دوزاحنا ًاتاد هدیمفرتو ناب هطخالم هد
 ندتیعچ رلنانلو هدفالتخا و هطخالعوش نوجا یغیدنلو

 ه هداعا یتتوطس و هدافتسا ندفالتخا حاج هلکء۱ یازتفا

 ران دبا عابتا هنسودنک هدنفرظ نوک یکیاو ۰یدالشاب

 دانتسا هطقن هروک ذم داف بورا و هکب یتلا یرادقم

 ۷۰(۰) یدردتا مادعا هیادخا یدوراع نا یکیدروک

 هد وق مادنس سران من یابی عن دی زر نبا تیمش



 e باتک یچکیا

 .عدرنا توا . نبع

 «یدبا هن ببسهک اهل وب هدنملع ناک - حاج

 «یدا یسعا سبح یاپاب نی
 “كز خوک مه كمربل وا. نس کج زا وشن جاج +

 هرکصذدکد ید « رولوا تحوم یحالص«كنهرصب هده

 چار دملا ر هدة قترا ۰ یدزردر وا یاو ريع

 هتان كبل مم نامه رانال واردتعم هغمن الل وو حالش ندنعیدلاق

 ۰ اید

 .دف وک هددحا روا كردیک 4 هرصب هرکصتدن و حاج

 ۔وق حالس ندیلاها ۰ یدالشاب هددېت هلتاطخ :یکیهد
 یمج وا ۰ یدهروکتکرح هدنسیرب حد راک جهل هنالل
 هربغالا لا ما بوک هاب یرکشبلا و رع ن كىرش نوک

 روذعم نب ځد ناورم نب رشب ۰مولعم هلبتلع قنهنب
 ندا اتا یدعش نوعاتءدحو ۰ یدنشعاوفع بوتوط

 هلیسعد « نوسنل وا در هلالاتس ردو دون نالبرب و اکب

 هب هط روا ییسهزانج بوردروا یو تکیرش جاج رار
 دکقک هنناب نجل ی جد ندءصت «یدردنا

 . یدالشاب

 هننرز وا تدش یکیدسوک هدنسیلاوح قا یكجا>

 نب مساق «یدیا رویشل رب یسوفروق هدنرلبلق كفاعلها



 اسلا تازه 1

 یاهانانلو رضاح هدکدلک هنسهرابع « مکیلع مالسلا »

 ره د « هناکرب و للا ةج رو نینمولا ريما ىلع هللا مالس »

 ۰ رابدلیا مالس در

 هدک دنک هنغاب وف *یدعاب یشرب هدانزندنو هداروا

 کدنسیلاوح هرصب هل بلج ییررومأم هظفاحم لرش

 دیلمم :نالواروم اما واج لواط هفرازا ندج راوخ

 هلو نامش كران ال وا ردتفم هبرح ندیلاها نوګا تن واعم

 هنل وابیدأت دل رانابع !تکرح رد هن وک يوا و یرا)راقح

 ماچ ردق هنساضفنلا كنهروک ذم تدم و ینالعا كنب رج

 *«"یدرو یتبرما یسردنلو قچا كنراوبف
 نان ات ک وروط وا هدنسهطوا نوک,یحمچ وا

 هدیه ندنغر د لک | یفلدلوا نوعا هللا ادص وش ۰ یدتشیپا

 بوغچ ه ریتم هرکیص ندکدنا عج هباروا بلخ ردك

 ینتسءوقوا هبطخز یوا یهدیدش تادیدمت و یتتایسح
 را ما » بوقلاق هغایا ییانضن ربع ندتیمچ بقاعتم
 ۰ ردشالاق مردف كجهدیابرح .م ینافریب نم ۰ ریال

 : هدک دید «نوسذک 4 هب را مع وا هم رب

 .نسروب هل وا میکس (باباظخ»هریع ) - جاج

 یا نج روک
 ۰ نسدم لکد ند راند اهر صاح یتس ب اح كتا حاج



 1 باتک یصلیا

 ناسارخ وهجاح ندنفرط كللادبع هنس و یتراما زا

 «یدنل وا هج وت هدلاخنب هللادبع نهیما ییالو

vo )هل وا هجو هجا یو قارع هد )  

 هرک-م لوص ولادعب «یدابا تم ع ه هفوک ند ةن دم حاج

 یرغوط هنن زو ییسهماع تفو یغبدقح هرنم هلردرک

 هنرالا یرلیضعب نوجا قءالشاط هل قلوا صرب
BSنوت 9: هنر هک  

 ندرو دما ع حاج, هد)اح یراف د) وا شا شاط ررب

 ےک هدود الاب رکیشلب وتس بورداق یرف وط یراقو

 5 رایدوارب هر یرلشاط یک هدنرالا نادن راهدالک | یفیدل وا

 ید وف وا نەر وشم ةطح كج دا كی دم قلخ هدرنم

 كندمان ما یعددل وا شهزاب تاک )اد بع هرکصادن و

 مالالا دعداما » تدا ۰ یدتا ضا هندناک نسم ووا

 ۔در راح هدقدوفوا یتسهرابع « ةللادجا یناف مکیلع

 عطف ارق ارەد » روط « هبناک حاج ۰ رایدعبا مالس

 مالس ۵ رس نینم ولا ربما اصء] ا دربءاب « اط ه یلادا هلا

 ندن هللا و «زکس رویا یار دم الرب در رسد نک رو هدا

 هل وا هد هک ز ونه هک کسرروک بید اترا لتدش هل وا

 یما» هک« رکص ندک دید 6 زکس شماعی ا یداصت هبدأت

 بویق وا ندغاب رارکت بناک «یدلبوس « وقوا رارکت
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 ۲۳ اا را تکرحت ندهاش ىرغوط
 ترح هدن رق كناري: ليجد بعصم .ردشعا هبلغو

 یدل وا لوتعم نک ردا

 نیدلاح الیئسالا دعب یتسیلاوح قارع ككللا دبع
 -یدلنا بصن یلاو هقارع یهللادبع

 یترطا ن رفز نصح هدلسیفرف تاللادبع هد (۷۱)

 هدنراندب ندنکیدم هدا بلغ هرفز هدهسیا یدتا هرصاح

 7 . یدل و ع وفو هل اصم

 هدهکم نقلا فسو ن ( ملاظ ) جاج هد ( ۷۲ )
 4 راحت یلیخ بول وا زوم ام هب رح هلیا ريب زلا ن هللا دبع

 یدالاوح و هکم هلغلوا دیهش ریز نا هرکص ندهرصاحو

 كن راترمضح رب ز نا . یدک هنسالبتساد تکدلادبع جد

 بول وا هدن-هرخالا یداج یمهنس (۷۳) یتداهش

 دنع هللایصر۰یدبا هدنشاب جوا شع نکرول وا دیهش

 ورم ندمت یردارب هدهروک دم هنس ثاللادیع

 همور دالب دمع ۰ یدلیا نیبعت هنکلیلاو یتیالو هریزج
 هردشعا هبلغ و موجه

 نامز پوریدش ییهش رش ةبعک حاج هد ( ۷: )

 :یدردتا انب هن رز وا ته ید رب



 ر

 1۳ ' باتک یصلیا

 دهاش هنرزوا هددش تامدصو ۰ یدقا رلناق یلاثم

 ناتا واغم لیخو لابمتسا ی ری ليها را تم رهظع

 نب كىرش دایز نا هلکعا لاعاب ییسودرا كدابز نا

 ۰ یدل وا ږې وب مش ریش كل رب دح

 هعق والب رک رات هدکد ردلب هرات" یتیرفظ» مهاربا

 نالوا دوحوم هدنسلاوح هفوک و لخدم ید هدنس

 ماقتا ما لاع او مادنعا بوردوط رز رر ییا سۇر

 .یدلىا

 نالوا لوی هل راکفا الدا یدنفآ ف
 یعصع یشادنرف هرکصندنوب یراترصح ریزلا ن هللادبع

 نو هدناسارخ كرد رومات هنکلبلاو یتیالو هرصب

 هنسهلازا كرات هناعتسالاب جد ندهرفص یا ن بله

 .ردشملوا لوتعم رات هده راح نالجا ندنعیدنل وا مایق

 تلح ندنفرط بمضم ةرکض ندر وغ ا ےھارا

 هن رارزوا ام الا هدنکلیلاو یدالو هرزح هلا فیطات و

 ۰یدل وا دیه نکردا برح هل رکسع ماش ندا موکه

 رطبا یعصع یزدار ریز ن هللادبع ًابفاعت یو

 هج لاو و قارعو لزع ندنکلبلاو الو

 ی دا نعت یعصع یردار هن هد )1۸( و یهالاد:ع ن

 دفارع تاذلاب ناورمن تاللا دبع هد ) ٩4٩)



 ۱۳ رام ماش هدقدزوط وعرظ دن رو فص
 ۱ ۰یدزنس وک هلج هنحانح لوص كوها را نیصح یکم دنحانج

 *یدل وا لوتع نک ردنا هلباقم هلا تا لاک تالام ن ىلع

 ثیدا را ۰یدلا ىلع ن هرف و کنین هدا یعاعس

 بولا یعاعس نامه افزون هللادبع ۰یدلزوب یس رميه
 ید تلو-ر دالوا زکی ربعا کیسا تام هل ةطم2اب »

 نده وب تاناح ور ۰ رو هدا بت رجح ها دان ز نا نالوا

 هبرح نادسیع یرلهزهن» هلراقطن وید « زکسیرویمالوا
 مهازا هدنرافد را و هاب كمها را رلءزهم ۰ یدردن ود

 تاج زککی هدید مدا هظفا_ح هدروعاو رکسع یا »

 زکه سرا ررنسوک تنابج نوک و و لذرا ندق ورم لام
 ۰ مول وا ۰ ردعح هل وا لث هلاع زکت رهش هل عام ات دب ردو هتمایف

 رویحاق یعدردف واضف ماهس ۰ رولب هش هزس هدر ره

 رود غاود هربفطن هلا ادص كسکو ر هاد « زکش

 ىش هن كیا را دن رز وا تامادقإو تار رحم وب : ىدا

 ما ربا ۰ ی2 ریس چ یلتدشر ۵م ه رس هبال د دان ز نا

 كس یدک: ا ندهد یھ یکمدنلا هدا

 هن زوکو هدکعلسبا یک هلوج , هلم اش هدنرزوا ی

 : دن: هنر زو یک شنا بودی لاله فده ید ناشلیا

 لس هد کرد یدل وا ی ه> رد زر 4 را ۰ یدا



 ١ . بانک یهکیا

 هدف دقا ری نده ۰ یدەح هن رز وا هی کو ر

 نوګا قعالک ا یسس کا س> قاف وغصر هدرکسع

 هلادبع توردنوک هن ربا یریهز ن هللادیع نانلو هدشناب

 سح فو رس ۵ هر صعد هح نکنم هدک دن ود

 لود یرع وط رد مهاربا ندنکیدلب وس یتکیدلیا

 نالوا هللا لوسر نیعلا ةرق دايز نیا ۰ برع ناعص یا »

 دلش رس وص هدالب رک تس لها دح و و ییسح تروح

 نادناخ یزکسج و تعاصحص ۰ یمزکیدنونوا نکید ردتا

 هدبویمتوک هد ھه را هلا ناها وخد هدنر وغا توس

 قیعح منم دشا كج هل_یکح 4 ورک س ۰ تیغ

 ها راک ادف ۰ کر فا وا روش ه] هام ا دب مد . رردنازاق

 رار لسع د » ژل وب زىنىك ج .dA کا رص ەم رکج هدا بارد

 یضوط روس 3 تولتسک قنرلنتسرا یدل رار ا

 ۰ رايد رو

 وکلا رب ن نیصح هنحانح عاص كنم رکسع دایژ نا

 راولتا ۲ نو ناسا با طلا ن رز هنح ان لوص ۱ ی ی

 شبا نییعت یبیربمطا عالکلا یذ نب لیبحرش هنیرارزوا
 ۰ یدآ



 eT ربعلا تام 2

 ا یراطاسبتحا كراش بولاق هدلرلەدار
 را ۰ ید هدکعا دورو هرزوا قلواهقرا هنیربرب

 ءاةرو Ez هرکسع كح هلک نویادادما ندشناح

 ۰ یدلکح هب و ربک راو هل رکسع

 دنیا وح لص و«ینوکی کل وص كنەجحایذ میهاربا
 یمهیقب كرکسع نالیردنوک امدقم هلسنان دز بوشتب

 ندرفن زویشب كم زوفطیع ول رکسع یهدنتفاف رودنک و

 3۳ و از یا هدلاج یفیدلوا بتراب
 ف رکسع یدزک ھا ربا ندنفیدل وا بيرق هنلذ» زوقطل رادقم

 نامش هسقو ؛ قعسلاح یم هغعرترا یوف»بولا هنگ قدنخ

 «یدلناهرک اذم لااا هد « ردبسانم یمالغابیم هبرح

 «رلیدرپ و رارف هه راحت اعغتماما

 مها را یس ھچک یجنرب كنمرح یمهنس ( ) ٩۷
 ییدزالا دیز ن نایفس نداما هلبا همبعت یتیرک تص

 ؛دحانج لوص یییشبلا كلام نی ىلع «هحانج غاص

 یطیقل ن لیفط “ هنرزوا رولتا یجرلادبع یشادنرف

 هجاع نب ثالام یاصس " یدتا نییعت هنرارزوا رلهدای
 :یدارب و

 مهاربا . رلیدلف نب زام حابص هرکہفندکدتا عولط رف

 یسودنکو «یدردروط هدننک وا تالع و ینیرکسع



 ون باک کا

 -رلادیع هده رص یکیدادا هج وت هلص وء هرکص ندقدشا غ وا

 ۰ یدزاب هراتح یتیفیک «یدا شاوا لصاوهترکت نجب

 توراتح هلو ی وط هلص ود هل رکسع ی و ند راتح

 یتا ارجا كرات دایز نا «یدلیا معیشت ید تاذلاب

 هنزوک تفل 93 ندا نیش هدقا رع هدک دم دا

 قوس ماط ةا ط ییسهرکسع تابت ر هلک روک كوچ وک

 . یدالشابهکعا

 نا یدارا و رف ك ناسک د فدا ا
 كج هیمهدنا لوق ترسناک | هسبا رکسعنال وا هدننفافر سنا

 «یدل رب ورخ هرات یکلهبع نزوسد "یدیا زآهد هجرد

 .یدراقح هلو هلرغن كيب زکس ی دیزنش الان ےھا ربا اتم

 هژرکسع دایژنا مدسقم ندندورو لشالان ممها ربا

 هلرفن ك جوا نالو هدننفافر سنایاو شعا برقت
 كارت نایرق هروک دخ ولم یدا شقل یرضاح ی

 هلیسا دام وفیونهلا راتخم ن هعیر كداب زن! ینوک یک

 ندرکسع یهدنتفاف ر سنا نا ه i یغبدل وا ش نا قوس

 ۰ یدلزو یرکسع كنهعبر كردلب سوک هدیدش "درام

 یهبرکسع تراما هلغل وا لوتق. دز هدنکو ص كنه راحت و

 .یدلادن رادتقاد بزاع ن ءاقرو

 فصذ یرکسع لا و گرم ندهروک ذم هی را



۸ 

۱ E ار oN 

e بت ۶ هدنروک دم تاکرح و تاند اک 

 قاط ماط یساسؤرو دارفا هع ش هدنراتدوع را وعیم

 أ یربتعم لا كفارشا نكل رايدنالتوط هنتلا داتا ءاول
 هراد قافناو ها ربا یلغوا كنيعصلا رشالا تالامنال وا

 نوجما كعرو هرزوا بولطء شرا ندنغیدفل و هدم

 مادقالاب هلتهج یرکدروک موزا هننوعد هقافتا هدکنا

 .یدنلا یتفاوم
 وه نواب تالا: غر ین هم (د> )

 درطندهف وک ییط+ناهلبا موسه هغ ییسهضک هبنش رامج

 لدم ص هده-* نامش راد ًابفاعتم ینو ۰ رایدری و یدبا
 نالعا هعوع هلا هبطخر یی همش دص ا2:توعح هربنم

 ماتا هدکلرپ هلا هفوکح فارشا هرکصندک دا
 ییعطقرارق هرزوا قعاموق هنفالغ ییبرصلق ردق هما

 هرلیدنادیک اتو قیلوت
 یهللادبع یردار لرمشالا تلامن ممها ربا رات

 یهبفن نچراذبه ؛ناه؛ردا یریع ن دمو ناتسدرک

 نرالا نیبام هریزج بودا نییعت هن راکلبلاو لصوم
 هح وت شالا كلام ۷ مهار اجد ییعهب و ع تراما
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 9۷ باتک یعکیا ۱

 هبهحرد كحهمهدا تیافک ه هب را قترا ا

 هب راحت هن هرکص ندکدلیا صقاو لاکا ندنکیدلیا لززت

 ماط ره * رایدلیا تعح ر یرغ وط هب هف وک نوحا كع

 موق هرز وا كعا تاعا هل وعد هلا هب وڏ ید روما

 .یدنک هنګا یسهلبقو

 یکیدتا سولح تکان ادبع یلع وا ه)-اف و كنا ورم

 اش الاب هد راما قاصو هر حجم یدایز نا هن ثاللادبع و

 ینا كا برح هلرافلاحم و كاورلیا نامه هلرکسع

 كع هت رز وا كنو ۰ یدنلا هداننا لوا یرح یکیدرو

 ندع ی ران هلا موه هب هن( سبح یس هفناط

 ۰ رايد راعیچ
 ن هللادبع مدقم ندنتعجر كنساوت ریبز ن لا دبع

 یعیطع ن ةللادبع هن رب هلا لزع ندنتراما هف وک ید زر

 ور E E ندقدقح ندسح رات ۰ ید رت وک

 هل رلب وکم یکیدتا شات ملات هد هسذا یدشلاح هدرصع»

 ددعتم نوا یقیفحم ندنراکدشا هابنشا اسر هدنتع

 كن راترمضح هين انب د نانلو هدهکم یهقووم تاوذ

 هدن راک دنا ضرع یتیفیک ب ودیک را وعم و ۰ رايد ردن وک هنناپ
 اتو هنغیدل وا كنس ودنک رابوتکم یرلتضح هبلا راشم

 یدلا دحاو فرخ هتناسل راد هنکیدلبا نییعت رزو یر
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oربعلا تام 7  

 هنرزوا لدبح رش بیسم «یدباشلک نقاب یرادع هفاسم

 ییایایفیدلو و ناشبرپو دابر یییرکسع هلبا هلج یلتدشرب
 «یدتا تدوع هناي كناعلس هرکصندکدتا مانتغا

 اما هفر هدکدتشیا دانزنا ییفیدلزو تالیبحرش

 كنايلس هلرکسع كم یکیا نوا یربغ نب نیصح ندنس

 كن ال والا یداج هموقم هنس «یدردنوک هنن رزوا

 یدعس نب هللادبع درص نب نامی ینوک یحندرد یهرکی
 یمودنک نییعتلاب هنسهرسیم یب هبګ نب بیسمو هنس هن

 نیش رف هدنرا وج نیعلاسآر هدلاح یغنیدل وا هدرکسع بلق

 جانچ عاص كتر ره ندنیفرط .رلیدلک وشراق هنرب رب
 یرغوط هئبلق كرایماش ناعلسو هنحانج لوص كن رکید

 .هدیا لوبف تبن هرلیناش ردقن ره نیباوت ردا موجه
 هوم ییرلسف یسهلج هدرا هسا زا هددجرد كح هیم

 تبالص و تلاسب یرلکدرتسوک ندنراقدل وا شعا نیطوت

 ةبلغ بوک ییهجرد یرلکج هلی هلوا ردت هاب لرلیماش
 ۰ رادروس رد هن راهاکو درا یرلیماش هلا هدیدش

 .هنلوا ماود هد راح ید نوکیصچ وا و یصکیا

 لیف ن هلادبعو هب ن بیس و درص نب ناعلس قر
 دیش هدتلا قاصس هحدرا یر یر هفذح ن دعسو

 كل رکسع هد هدا یدلاق دف رک ناو تیرفظم بول وا
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 6 ۵ باتک یعکیا

 -نیاوت هدنرخالاعیر یمهنس )٠٥( درص نب ناولس

 هس رز وا یدمشم نانلو هد الب رک كاسح ترصح را رب هلبا

 هرکس نذک درب و یعطق رارو هداعا لا هدار وا تودیک

 ۰ رای دتنک هب اسوق رق ندراباو ه رانا

 نرفز ندلئابف ئار و ندنرل رم و ا هما ید

 ج ذ كنا هرکاذللب ۰ یدنا نمم هداسیقرف یالکلا ثرح

 E یضوط هب هرب زج دل رکسء ندماشتولا یتعفاوم

 ۔اوح قلا هر ز وأ كا هب را هلن دان زنا نال وا

 « لی دلی ا داتا کیس یعصو» مات هد رولا نع عفا و هدا

 هلح ھر هدن رب! را توراو نقاب هنیع) | وات یرکسع ماش

 . یدلاق هفایسم

 ه راحادنع هللا مجب یتباصصا یا ۇر رص نب ناهلص

 هو ھ رک تایر راک فای نیاز وا وا دنهف و
 هدافا رلسلسن.و تیصو یتکحفاک مزال یر وا لو

 هب وريا هلبا نا زوبرد ی هبع ن بیس هرکصندک دا

 زد ندساعارب :داک تساز تم 8 یدردنوک

 رر ماط ماطو یتژک كن رکسع نعد هدقدروص ییلاح

 هقرف کهداتفافر عالکلا یذ ن لیبحرش یسیادوجو»

 تعاسر هبیسم هاا لہہ> رش ا رح یا معا یک ودیا



o£رعلاتار  

 یسیلاها هفوک ۰ یدیذعا السا ی رح نور هددوق

 .ریدتا تعب هرز نا هلا درط یورع ۱

 نا هللادبع ریز نتا هدکر کیا جوا ندننافو كد زب

 ن دم رات -یدردنوک هب هف وک هلت راما یبیزاصنالاد زب

 هدهرص وا هرزوا قلوا ندناسل یرلترضح هرغن_ا

 بود تعادط راب وتکم ضمب هصازک ههفوک فارشا

 ییرفدل وا رومأم هغلاماقنا ندن رالناق كنيسح ترضع

 وتکم هل وا هل هسیا یراترمضح هيفا ندم ۰ یدلیاناب

 شهر 9تس ووعابه# را هار شا ران و ءراتخم هد هن شم زامزلب

 ۰ رود رس وک تقفا وم لاح رد یقاطرب كن هعیش «یدبا

 - هرژوا یکیدل رس وک هدوراقو - ناور قلارا وا

 هرزج یداب زنا هرزوا كعا طیض یا عهدعب و یبهزبزج
 هلدانزنا ندنفددراقح هلرکسع نییعتناب هنکلبلا و قاعو

 ننایلس هنرزوا یساعداوش ارام و یتیرومأم عویش

 ندجم هسبا راتخح ۰یدالشاب هرکسع رپ العف درص
 یاعتا كنيسح ترصحو یتهدل وا یرزو كنون

 نالک ندنلا توت وه ییفج هیع وه هننیف نحل هكدا

 ندناهلس یراتخ دع-ن رع ید روهدا فرص یررع

 هدب زن هللادبع ینسلاو هفوک هدنفح ندنکید روک دا

 ۰یدردتا سبح ادم یراتخم هللادبع هلکه وک تداعم



 0۳ بانک یصکیا

 هربدادن یارجا هدهفوک ملا دربع ییا نارات هرز وا كعا

 ۔رس قام هدنامز یتفالخ لرعترضح راتح ۰یدالشاب

 كن راتضح نقلا دیبع وا ندمارک باصصا نالوایرکسع

 و هر وص عف وم ن رس وا لع كناوعدو ۰ ردیلغوا

 ۰ یدا هدننامز لدزب یل

 هد هفوک دایز نا هرکص ندان داش كادسح ت رطح

 لکشت تعج هلیمان نیباوت ندنسهشاط یلع هش نکیا

 هدننامز لد و هدنسه رعه ٌدنس ترد شا ۰ ردشعا

 یضر درصد ن نايا" ندمارک باعصا و ندهعیش یاس ۇز

 سا بوشارب هدهفوک هلا فارشارفن ترد راس هنع هللا

 هم شوک ماود ردق ه هک ربتک. هدوحنو یمامتا

 سولح هتفالخ ماش ناو .ریدلبا قاتا دقع

 ۵ رکصت دک دن ا تعب هربب زنا ر دیک هب هکم راتح هدک دلبا

 رح كلراتخح ۰ یدبا شود 4 هفوک ندنغیدلزو یراارا

 و یسیلاو هفوک هدهرص وا بول وا یعاد یب همش یتاک

 رع ن ادرج نکیشلنا سبح یراتخم دایز نا ناسال

 نا هل ېج یمه رص تبارف هلبا رات - یراتمضحب

 .یداباقالطا یراتخح دابز نا ندنفیدزاب بوتکم هدانز

 عیسوت ییروعا و نالسعا یتفالخ هد هم ریز نا

 -وک نکردیک ندنکیدلبا رارف هماش دایزنا هرکصندکد لیا



 لا هام
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 : ا3 وز یسهجوز ان ولت یمانا ی | هنرز

 12 هدزح وا كناضءر ره یتافو ۰ ردشمردتا مدعا اف ون و

 َ رد هد وا شمل ایر ونوک زکسنوا یا ز وةط ین دم یدبا

 ( لاو ص ن كالا دبع رابخا )
 یشادنرق هرکصندکدلکح ندنفالخ دز نب هواعم

 كنسودنک یتعب ها ورم كالاها ندنغیدل وا ریغص دلاخ

 نکیاشلوبعوف و هل بط رش كع الاقتا هدلاح هرکص ندننافو

 ییدمع تیالو كکللادبع یلغوا مدعم ندنناف و ناو

 توف نا ورم هیلع ءا ۰ یدا شعردشا لوبق هموع

 تاللادبع ۰رلیدلیا تعب هکللادبع یمیلاها ماش هدفدل وا

 لیوحتهرکص یدنافولأم هلبایوقت وحالص ردق هرات وا
 ۰ یدلیا تال سم

 یسبلاو هرب زج هدقدروط وا هتفالخ ماعم اللادبع

 دم اتلاب ییرومآم نالوا یار و ندنفرط .یماباب هدایز نا
 ۰ یدرب و ما هنتکرح هلمحو هم اس تاعلعت

 هنکلیلا و هنبدع ی هدیبع ی ردا رب همدم ربب زن هللادبع
 ل هد هب رسه دن یک (20) وبشا .یدا شغا روما

 ۰ یدتا بصف ی ریز ن بعصم یردار هنرب هلبا
 یوعد ییناق ل نمدنفا هنع هللا یط ر نیس> ترضح

۰ 



 ۱ باتک یصکیا

 خرفو بلاغ ًابرح اقرو نب باتع نانلوا قوس هلرکسع
 .یدل وا مزممو بولغم یتیعج قرهلوا لوتقم ناخ

 یربخ كف النخا ندا ثدح ییالوط ندتفالخ هحاش

 نب اس نانلوب یرالءام یمیلاها ناسارخ هدقدل وا عباش
 ةا هرم یآ یکیا هدلاح یراقدل وا شعا تعد هدایز

 باتعرومأم ندنفرط دومسن ام ر دری وک تلاع

 ۰ یدتا لاصحا یییراتعاطا هربز نا ام اقرو ی

 لصاح هح هوا ع "یلاوح ةركص ندنس هعق و البرک

 لاها هدنس نس )4( وبشا هرز وا تا او نالوا

 نزح ةعقوو فارشا ضمبو هكا مالا یی راکفا ماقتا

 اع و قافنا هدهیفخ تروص نوعا یاا یقاعتا تالاقشا
 ترضح نالا دیبع یا ن راتح ۰ لیدلیا ترشابم ههرب

 «یدتک + هفوک هلدصت« تک رح هدنملع یرالتاق كنيسح

 یدایز ن دیبع مکطا نب ناورم هدنمهنس ( 6 )

 نانلو نصح” هداسفرف نییعتلاب هنکلنل ۲و یر 4و وب

 یدنک رار یکجددا جو كغ راح هلا ثرطا ن رفز

 دکل ىا ضهدعب قلوا طو رم دام« افت و
 .ودنک و قمرا ندنتعاطا راد لرمنزنا یراروا هر -

 یدلبا روا e م

 وا ترا ید را وک هد دز ناھ



 ی 7 بولو ر یبا اخ ردنا تج ٭
 احط نالوا هدقلا تعب نوحما ریز نا یقاط رو هن

 هدطهار حرم نیفرط هرخالاب «یدا رلشل وا رادف رط

 ۰ یدل وا مزین یرارادفرط و لوتقم احط ردا هلتاقم
 ما یسهل ولحم لد زو لو هدد هب را ادعر ناور

 .یدلیا ح وزت یدلاخ

 هربشد ن نام هدصج یربخ یتیلوتعم تاکاصط

 رک صج لها ن کردیا زارف بوح هدو د) وا غلاب

 .ىدنل وا مادعا تیععملاب

 ا اا رفز نالوبهدنرست
 الیتسا یتعسفرب كنەرزج دالبو نفح هداروا هلتعزغ هب

 ید

 نا كردیک هرصم اا ییروما هجا ناورم

 تعب دخا ندیلاها هللا درط یتیلعاع نانلو هداروا ریز

 «یدلاق هدنلا كريز نا نع و قاع و زاج ۰ ردشعا

 مده یی ەش رش بیک هدم هنس )>>( وبا بز نا

 «یدایا لاحدا هتي نورد یدویسالارج و ریت هلا

 را مغآ بونالی وط هنشاب كناح خرف یمیلاها یر

 ندندناح د وعم "7 مام یسیلاو هف وک ندنرکدلیا ناصع
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 ۹ باتک ی هکیا

 یراقدل وا شعا رابتخا كن ردب و دج رار هاکنو و ناب

 دنفالخ زکه سیا ردا بیعت یعک ره » هلا ج قلم

 هنس هناخ و دب فک ندنفالخ كرهد « زکیدا باضنا

 هجر .یدلیا تافو هرکص تفو زا ندکدتا تمنع

 ۰ هلع هللا

 هریب زلا ن هللادبع هکم لها هرکص ندننافو كدزب

 هدهندم قلآرا وا مکا ن ناوم, ۰یدنا شعا تعب

 كریبز نا هدفدلا ییربخ یتافو دز هواعم «یدا

 .هیما یب هدهسا یدنا روصت یکعا تعب و تء زع هنتاي

 ۰یدتک هاش هنرزوا یعنم كن

 هرییز نا "الماک یزبلاها نم ؛زاج “قار هرصب
 هل دبع هنکلیلا و هرصب ندنفرط ربب زنا ندنراک داليا تعب

 هل وا لاسرا و نییعت دوعسم ن ماڪ هب هفوک و ثرحن

 .یدابا رارف هماش دایز ی هللادبع قباس "یا و

 نت رفز هدنسهذق و یراصتالا ریشب نب نامت هدصچب

 ہر زنا ارس سفن لاد هدماشو ًانلع ییالکلاثرج

 نا تا ب

 ( مکطا ن ناوم رابخا )

 -ا ور عاق الاب ھا ین هر E EE A ڭا نا ورم

1 



 3 اهل تا زخ 2

 ۳ وا ورم ی تالادبخ هاکقنا البتسا ییغوچ كم
 نالوارومآع هنکلیلا و هیش رفا هرکص و دتم یسالبتسا ردق

 «ردشا وا لوتقمو بولغم ابرح هلترشابم سیق نب ریهز
 هندم ردا قافتا هنعلخ ادیب هندم لها هد(>۳)

 هبقع ن لسم دز ۰ رایدابا درط یدحخ ن ناعع یسیلاو

 ندیلاها رابجالاب سم بودیا قوس رکسع هب هنیدم هلبا
 تکرحند هنن دم هل کسع ارا هب هکم هدءب و تعب دحا

 «یدلیا تافو هدهار یانثا هدلاح یغعیدل وا شعا

 نب نیصح نانلوا نییعت هنرب كلسم ندنفرط ديرب
 یهکرابم بننا مناط رب و ارجا تاقییضت عاونا هج هکم ريم

 هما هللا نرخ یناغو دادن هرکص ندکدتا قارحا

 ۰. یدنا تدوع

 یتوک یحدرد نوا و هروک ذ ونس دیزپ
 «یدلوا رضا سا مزاع نکیا هدنشاب زکس زوتوا

 4 دیز ن هیاعم رابخا )

 تعد هب هب وأعم یلعوا لوب ماش لها هدنناف و دل دی

 ۱ ۰ ریدتا
 ردق نوت قرف «یدبا یو ندتمو باش هب وا عم

 ییز ندهرادا هلا عجج قلخ هرکص ندک دا تف راخ



 4۷ باتک یصتلیا

 حب ورخ یراکدلیاهارا كجراوخ هدنسیلاوح قاع

 هلکعا مایق هترالیکنت هلرکسع دایز نا هنرزوا تفلاخمو

 اج رب ندجراوخو یلطنا ردج نب سادم لالب وا

 ٠ رلیدل وا لوتع» تع

 قدش ال ادیعسن رع یسیلاو هرونم هندم و دم رکن هک

 در ندنکید رس وک تعالمو قذر هدنفح رب زلا ن هالا دبع

 بصذا یتایفس یا ن هع ن دلو هنر هلا لنع یر۴.

 ۰ ید

 ن نامع هش را هلا لع ید ہنع ن دبل و هد (۳)

 .یدلیا نیرعت ینایفس ییا ن دمع

 ن هللادبع ن ىلع ن دم یراردب لروصنمو حافس

 ۰ یدتا دلوت هنس و سابع

 یسیلاو یتیال و هبَس رفا عفان نب هبقع هدننامز هن واعم

 ندنسیلاوم هنر هلا لزع ی هبقع هب واعم هدلاح یعیدل وا

 هل د واع هدکدک ماش ههو غا تص یا
 تویلیوس یکحمدنا نیم هنکلیلاو هيه رفا یسودنک

 دیش رفاهنس و ی هبقع دز «یدنا شمءاغا نییعت ردق هننافو

 ضد وه راح هل رل۰ ور لردك هبقع هاک ءا صڈ هنکلیلاو

 ۔رلا مرک ن هلیسک نادهالشا لها و: «یدتا من یدالب

 السا دالب یهدنسیلاوح اقیرفاو ج ورخ هدحرات و یرب



 TE ا تا 3

 EF خك بيرلا یلافطا نالوا شلاق هدنابحو

 هلا یراصن الا ریشب 5 نامعت یاوستو لافطا داز نا

 .یدردنوک ههندم ندعشءد د دیزب و هد هدهاش

 دق بوروتوک ههندم هلبا اکبو دایرف یتسپه كردبا
 مات باکت را هدن رلقح 4ژ هو وت هدنک وا یوم تروح

 . نيعجا مملع یاعت هللا نا وضر . رایدلیا تداکش ندرلندیا

 یرافدل وا درهم ی راه رش ۹ ثادسح ترصح

 یعیدل وا نوو دم هدهر كن رلکر ابع رس بول وا نوفدم هد

 دیطاق ترص > یرلهدجام "هدلا و یرلسجع) ۰ ردیلف النخا

 هدسیدارفلا باب یرلیضعب “هذن رق ییفدم كنامنع لا یطر

 یدآ رظن ها ور ر «ردراشعا تداور یعردل وا نوفدم

 سده یاهلخ نکیا نوفدم هد راه تیغ یرلت داعس رص

 هن رز وا و نفد هدار وا بودا تلج 4 هرهاق ندن رلعسع

 * ردقورعع وند نیس دم الا هک رایدلبا ا دهسه

 قو ل مدتها ن نح ترصح | رظن ه ره تاور

 ۰ یداشمع یآ چاق یونس شد یللا یراملأاع نس ا

 .دنع هللا یصر

 اح ه دن رب یرانسص> رب ز 1 ر هلل دع هدذم ودر ا

 هیچ ۰ یدربد وا ۳۳ بو زا ها هاع ندتعاطا لا راهظا ی وز



 هحایص نبط وتلاب هرز وا توم یی رل فت یه هک وأ

 بسم

 . زب دل ؤا: ل وغ« داو و ولص ردق
 ةدننابنسعم یرئطس نو وک ان وآ ك ۲

 هول ینهداس رفت قرفو یراوس رف یکا زوت وا نانلو

 ردق هرظ تفو بوالشاپ هراح هدنسارا نیفرط هلا

 كنيس ترضح رک هده راح وش .یدل وا دنع لان

 تلاسب و تعاصم یرلکدسوک كنمارک یف و رک

 هدایز ندنلشم نوا كنراتمج ودنک بول وا هداعلاقوف

 رب قازرسوص هننسح ترصضح ۰ رایدادا فات ند

 توراب یرانعشد نانلو هدنسارا رېن هلیس ودنک ندنکیدلبا

 .امو «"یدرو یرغوط هنارف هلتعرس نوا قلا وص
 .هسلایدشٌب هنارف بودیغاط هلبا هناعیص# تالج یراعن

 بقاعتم ییسلوا ح ورع لوا ندنمالشاب هکمجحما وص هد

 سنا نب نانسو كىرش نب هعرز هللا كنشوخا یذرعث

 ۰ رایدلیا دیش یترضح لوا

 دالواو رکب واو دمو رفعجو سابع ندیلع دالوا
 ندندالوا لیقعو رفعج ن هللادبعو تاذ ترد ندنیسح

 «ردرشاوا دیش رارب هلا نیسح ترضح تاوذ ددعتم

 منع هللا یر

 یتاردع یرقنفر هلا نشوطا یذرعثو دعس ن رع



 الا تام ٤٤

 هاب وا مز » ره هلة مر ویب هدافا یتکجهدیا عوجر ههکم

 كءرووک 4 هفوک نس .ردفو زغامولعم هرلبوتکم

 تربضح «یدلیوس « زرشک هلبرحا كدایز نا نوجا
 هدافا نج هم هل وا نک نک هنا لدابز نا نیسجح

 نکا رظتن هباوج بوزاب هدایزنا یتیفیک رح هلیسمروب
 نم رحم یس (+۱)لرح هنرزوا یما یکیدرب و كدایزنا

 هعضوم مان الب رک یتناقلعتم و نیسح ترضح ینوکی ر

 هکمروتوک ههفوک یترمضح لوا ندفرط رب بوردنا
 ماود ههرا هلا دایز نا ځد ندفرط رو هاضرا

 .یدبا رو هدا

 دبع دعسنب رع ینوک یجنلیا كنبرلوص و هیالبرک
 هب البرک هلا ولتآ ثكيدن رد ]رومام ندنفرط دایز نب هللا

 یتشوطایذرع نوجا كعا ارجا یتیرما و تراما بولک

 هربااب نیفرط ینوک یحنزوفط كمرح .یدردنوک جد

 نوک ر كرح نوجا هظحالم ینیراتمج ه راحت و ےاسد
 ترضح یرلبلاع ردارب «رلیدلیا لوب ییرخأت هب هرکص

 رب ده و ینیرلةج هبل رآ ندنسودنک یتاقلعتم راس و سابع

 ندکارشا هجهدهاشم یتروص یکجهرموک كنیہلا



 Ee بانک یجکیا

 تعی یلادها قرەلوا لاو هبهفوک هجدقم بسم

 ینکیدلبا اتعب كەسی كي زکم هک و | رتفداب هرکصندک دلیا

 هدقد) وا غلاب هنیسح ترمضح بوتکم یغیدزاب رعشم

 هکتک هدف وک هلیتاقلعتم و تب لها نمدنفا هیلا رسم
 لها یرلتمضح ساع ن هّلادبع ۰یدیا شل مطاح

 تقبس هدنراح نسح ترضح و ىلع ترضح كن هفوکا

 یش ر هوش ند هکلمت هدشرا و هلا دادعز یی را ردع ندا

 ترضح هدلاح شدلوا شعا راطخا یتفیدلوا ظوحم
 كتعب و یفجهمهاشی تحار هسعا تعب هدر - نیسح

 ییکحهدیک هاسعبت هب هلا تاردقم ندنفیدل وا یتاکما هسا

 ندهکم هده ورت مو !وبح هب د5ا *یلاّوح - و ناب

 ۰ ریدروب تکرح
 قرفتم كعج یهدنشاب و لوتقم كلسم هدهار یان

 مان فارس نکیا هدنجا ریو ددرت بودیشدا ینغیدلوا

 ودنک هلا ولتآ هج والی كصخحتر هدفدل وا لصا و هل

 .یدروک ینغیدل وا هدکلک یخ وط هی

 هک مان رح ی دابز نیا روب نه نم

 یی نع نیسح ترضح هدکد شب هنناب فال هبلغ و ۰یدا

 یتفدلوبعوقو هت رزوا یرب وتکم كن لاها هفوک

 هدیس ودنک هدلاح یرلفدل وا شالا عوجر ندنرازوسو



 و تا ۲

 قو لی نب لسم یرهداز هرزوا كمردلس هنفرط

 ۱ .یدردنوک

 لاها رفت كيزکس نوا هدقدلوا لصا و 4 هف وک بسم

 ربشبن نام قلارا وا ۰ رلیدلبا تعب هنیسح ترضح
 یراراداوه هیعا یی ۰ یدبا یسیلا و ه-فوک یراصت الا

 لادیبع یسیلا و هصبدیزپ ندنراک درب و رخ یتیزحم كنا

 ههفوک دایز نیا «یدتا رومأم هنکلیلا و هفوکیدایز نب ,
 هناددم لوب كوي هلئوعد هتعاط دز قلخ هل ردیک

 ینهرامالا راد هلکعا هبلغ لیقع ن اسم بقاعتءیتسع | مارق

 هدنناب لدایزنیا ۰ یدالشاب هتیینعت یدایز نا هرصاحاب
 بوقح هن رز وا اط كنهرامالاراد یفارشا هفوک دوجوم

 رسم . لیدتا موفت ةقلح ییسهدیدش یا وا لدانز نا

 سم بولیکح هف رطرب یر را لرنالوا شعا تعب

 هنددرد ۰ یدلبا افتخا هد هناخحر لردیک هلغملق زکلاب

 دايز نا یتفجهل وا انغا هلا اطعم لرلنالوا قج هشلاج

 لع یعیدنل و ندنکید ردتا نالعا هل را هطسا و رلیداتم

 هرانانل وا نوش دشذخا بونل وآ رابخا ندنفرط صفر

 زة رج ندن رالح راشو ندنزغا اسمه رکص ندتم واق«یلیخ

 های یمهنس (+۰) یندامش :یدلوا دیهش تولا
 .دنع ہللا یصر ۰یدبا ینوک یحزکس كنت



 ۱ باتک ییا

 «یدتا راعشا ه هبتع ن دیل و یسیلا و هندم یییراما زا

 هلبا در یتارضح مملا راشم هدکدتنا تعب فیلکت دیلو

 هدکدل ردلی هدر ندنفرط دیل و تیفک رایدتکه ن هکم ربارب

 نیورع هشرپ هللا لنزع ندنکلیلاو هندم یدل و دزب

 هلا ریبزلا نن ورع ۰ یدتا لاسرا و نیبعت قدشا دیعس
 هدم یدا راو تموصخ هدنرلارا هللاد-بع یشادنرف

 هللادبع هل رکسع یربزلا ن ورع " دیعس ن ور یسبلاو

 هسیاغ اب رح هللا دبع «یدلیا قوم هش رزوا ربز نب

 ورع هاکعا سبح كردا تسدرد یورع یشادنرقو
 رتشلاف سوفا رق وو

 ندتعب كا راشم تارضحو یتفالخ كد زر

 هدقدل وا میاش هار یرلتع نع هب هکم هللا فاکتتسا

 هلا درص ن نایلس ندمارک باعصا نانلو هدهفوک

 < رها _ظع ن بیبح ؛ دادش ن هعافر " درک ن تدسم

 ندز ' ترح ن دز " رجما نیرا ج ؛ یمبر ن ثیش

 ورعی دغ ید ز ماچ نورع سا
 لا یضر نیسح ترضح فارشا راس هلا یععتلا

 تعب هنس ودنک بوزاب بوتکم ردق لیلا زو هنمدنفا هنع

 بو الک ایشیا ۰ رایدتااحر ییف مشت ی هفوک هرز واق وا



 ریعلا تا ص هی

 تجوم یتلاثتما لاحرد كنيلاها هما رره یسلوا
 هدددلیا نالعا ییتفلاحم. هب ىلع ترصح ندنغیدل وا

 كيهج هیسایس روما “مزاح “ملح هبواعس ترضح
 ترصح ۰یدنا بلاغ هنعنمیدوح " هندضع یلح * رهام

 هدنناف و نیح یالوط ندنتفلاح و زواح یکهدنعح ىلع

 یک غ قح بانج »و چر لینا هب رلغا هب العا

 «یدلیوس «ردانف ےشیا هسا مروی وفع ینبو اضرا

 لهج كلبلذ دیعو نایلوا یماحر هنسهعشب ندنس « روب
 دوح هلکم رک بحیرلاطخ یتیدل وا شعا تاکترا هن رزوا

 ۰ ردرصحاکس یداقعا دبع رو نور هکناسحاو

 قح هجا نوجا یحاص هطح 5 نه رفغلا عساو نس

 عرضت ضع هنبراتررضح لجو نع قحود «ردق و لح
 ۰ ردشعا ةاحانم و

 a دن ر دابخا ر
 ن نسخ هدفد ر وط وا هو راح ماقم هب واعم ی كي رب

ET۲ لس تحت رم  



 ۳۹ ۱ باتک یصکیا

  ییالوط ندنت الماعم ندا تقیسهدنساننا یتافو هب واعم

 هدم لهاو نيس ترضح بول وا ا و تاپ

 هیصوت هراضح خیلبتلالج ال هد زب سکا تمرح هدنراقح

 ول رخ ندن ینه لرل هفنلخ یکعدقم ندن » و ۰ یدتا

 هدیسیل ريخ كنافلخ كج هاک هرکص ندن یک یرثدل وا

 ۰ یدلیوس « ےب
 رسا و شا لوف ییالسا هدنس هنس ےک و هب واعم

 یردارب «یدیشش و هداتمدخ یتباتک و كزنمدنفا ملام

 هلا یطر رع ترضح هدکدلیا تافو نایفس یبا نب دیزب

 نامز هیدرز ودب نیعت هنکلیلا و ماش یس ودنک 4۶

 نوا هدنتفالخ نامز كناشم تربضح و ترد هد. وراق

 كنیلع ترضح هرکسندقدنلو هدنکلیلاو ماش هنس یکیا

 ترد بودا طض یاس هلیشرط بلغت بقاعتم ییتفالخ

 *یدنلو فلا و براح هلا ىلع ترصح تدم واس

 كنسح ترضح هرزوا یتیدناوا ناب هدنص وصح ثح*

  ردشل وا دتع یتفالخ ردق هتنافو هرکصندنکرت یفالخ

 ه ردهدن هدارهنسقرق یموکح هدعاش هلتفالخ و تراما

 یا ن دز یردار تدمرب مدقم نديم هددک وا

 هدیلاوح وا كننادناخ ك ردنا تم وکح یس ودنک هرکص نایفس

 هلرج تالماعم هدنراعح لاها رارب هل تم وکح دا دما



 لا تازح ۳۸

 فورعم هلکعد مکح ما نا یسهداز هریشمه هب واعم

 نیمت هنکلیلاو یتیالو هفوک یهالا دبع نب نج را دبع
 یکدم وک تربس وس هدنعح لاها نجرلادبع ردا

 یدادرط ندهفوک یجرلادبع هلعمع یلاها هلتهج

 ۰ (6۸) ریدر و
 یر هنا راکز واحت تاکرح ضعب نکیا ی میلا و هف وک هریغم

 نا صاخعا یغیدلوا شا سبحو تسدرد هنرزوآ

 یلیخ كردبا حورخ هنسو هلت ایر یلح ناببظ نب
 رکس نانلواقوس ندهف وک ۰ رایدلبا یدصت هراقل,دنف زاص

 «یدل وا لو نایح هلکعا هبلغ ارح

 نربع یزکسع مالسا نالبردن وک هنرافرط خاک

 خاک و هبلغ طی تورو هنرارزوا رم ور هلدتفافر بایح

 ۰ )۵٩( ریدتا طبض ییسهعلق

 یج ر كابجر یسهنم یجب (>۰) كنه ون ترجه
 ا مع یا رفح نابن یا ی ه واعم یمهصک
 یتفالخ تدم ۰ یدلیا تافو هدلاح یعیدلوا هدنسشاب

 .ردیآ ق زکس هنسزکس نوا

 نراوح ندنسارف صج دز یلعوا هدنناف و نیح

 هما هدفدلا یتیربخ یتافو كن اا ۰یدبا هدنس هب رق

 .یدلیا تع نع



 E باتک یجکیا

 ندنسهدهغ بودا تافو هيم ن داب ز هد (0۳)

 هنکلیلا و هرصب و دلاخ ن هللادبع هنکلیلاو هفوک لح

 هرکص ی اا: نکیشه وا نیرعذ نالبع ی و ۳ ی ةللادہع

 ییغوا كن هيم” ن داب ز هن رب هلا لزع ورع ن هللادبع

 .) ٥ ) یدنلف نییعت هل دبع

 قرهلحا ردو ها رافرط | را هل رکسع هللا دبع

 تدوع هلا هرثک معانغ هرکص ندکدشا رله راح هلرلکرت

 . .یدلیا
 نیعت هنکلیلاو یتدال و ناسارخ هدنبهنس )>(

 دغص و دنفرع بوک هنوصج رېن ناقع ن دیعس نانل وا

  یدلیا چ ردق هذمرت ه راحاب هدنسلاوح

 ده -ع)ا لو ید زر یلعوا هد هروک دم هنس هب واعم

 ةدهسیا ریدلیا لوبق یسیلاها قارع و ماش ندنکیدلیا نییعت

 ن ةللادب-عو رع ن هللادبسع و ىلع ن نیسح هد هدم

 لاو عانتما ندتعب یتارضح مهنع هللا یطر ربب زلا

 ك 4 واعم ۰ رد اس ول عابنا هما راش» ی دهن دم

 هد هسا یدلا تعس ندیلاها بودیک هب هندم هل ولتا رفت

 «یدتا ماود هدعارتءا یه! رب ره كل راشم

 نایفسییا نب هتعن دیلو هنکلیلا و هنیدم هد (۵۷)

 ۳ یدنل وا نیعذ



 1 رتغلا تار ۳۹

 دن رب هلا لرع ندنکلیلاو هدم ناورم هد (44)
 ۰یدنلوا نيبعت صاعلا نب دیعس

 هدهموقرم هتساصع هللا یضر ىلع ن نسح ماما

 عیش یزاشرمش دسج ۰ ردشلوا ےعنلاراد مزاو ًاموعمه
 *یدبا هدنشاب لا قرف هدننافو .یدلدا نفد هنناتسرف

 ۱ ۳ او ره ن.درف یار هفوک
 «(۵۰)یدنل واهیجوت هب هیعس ن دابز افا اه همصب یتیالو

 نو هنکلبلا و هی رفا عفان ن هبهع هد )۱(

 ثش رابلا و هب رفا ۰ ید لیا ازغ هللا نادت رم بولوا

 لرکسع مه ۰ یدبا یرهش هقرب یرلزکرم ردق هرات وا
 هنندم رب شر ولا هن راتماقا كنب رارومآم تعوکح هدیه

 كس هدم نآ ورق ا ندنکتد زر وک موژ هنساشنا

 «یدلو ماتخ ان رها هده آ هنس بوردنالغاب هنساشنا

 ندنرلکد سوک نایصع هدنملع هبواعم یمیلاها خب

 یتراطا دایز نب عیب ر نالوا رومآم هنتعوکح ناسارخ
 ًارهقو لاخدا هتعاطا راد ۳ رح یهعوقفم "یلاها

 )ا ) یدتا هماع هد هن اتسهف

 جورخ هدهفوک داوس یناط نذاعم و شارخ نب دایز

 دعس ران هن رالاصیدما ندنفرط هيم" ن دایز ءرایدلیا

 ۰ (۱) ۰ یدلیا هلازا ًابرح یرلءوقرم هفدخ نب



 ۳ باتک یعکیا

 هن رات ال و ناتسحهس و ناسارخ وهمصددایز هدګ رات وا ۱
 هدیرات الو ناعونرح و دنه هرکص بول وا نیعآ یلاو

 تم هدایز هدش الو هفوک هدتشا تافو هریغم هوالعلاپ

 ۰ یدلدنا

 دم وردالب یرکسعمالسا هدنسهنس یکیا قرف كتر

 (44) ۰ یدبا شزو ًابرح یرلهور بولوا لعخاد
 مور هل رکسع ندنفرط ه واعم ةا طرا نت رسپ هدنګ رات

 «یدلورلیا ردق 4 هینیطذط-ق هل وا رومأم هنسازغ

 هلع هلردا هراحر وب ید اک هلرلمورو
 ۰ یدنازاق

 نجرلا دبع یسیااو صج ندنفرط یسیلاها ماش

 مع نچراادبع هلکلتسوک لیم هدیلولا نب دلاخی

 ۰( ۵ )ردشلدبا

 ریهح ودرا كوب ر هد(4۸) هواعم ترس

 هرز وا هینیطنطسف هلسادنام وق فوع ن نایفس كردا

 دلاخ بواواو ربزلا نر رعو سابع نا «یدنا قوس

 هل کا و ه واعع ن دز هللا یتا رطح یراتصذالا

 دیش هده را وب یا دنیصت الا بوبا وا ؛رایدیا رار

 ۰ هیع هلا یھ ر یدل وا فد هدب را وح زوم هلغلوا



 ربعلا تام ۳۶

 هر و لزعهلبا بلج هءاش یرماع نا هدک دتشرا هب واعم

 3 و ) یدتا بصذ یبیدزالا هللادبع نب ثرح

 هددروک ذم ه:س صاعلا نورع یسیلاو وا

 ,ردشما وا نییعن هللادبع یلغوا هنبرب هلکعا تافو

 یمه راج كنەدلک نب ثرح ندیرع ءابطا هيم ندایز
 یم هلوک لاح اک ی هیع” ٹرح ءرد لغ وا كن هبع#

 * یدبا نشعا دلو ندنشارف دبع دایزو شعر و هدیبع

 مدقم ندزغنا لوبق یمالسا نایفس وا یسایاب كن ه واعم

 هل لاح رک هدم هناح كع سم وا تها لردنک هفناط

 یدایز هدنرجه نسب هیعس ۰ شعا شلیا برقت هب هیعم
 لوب هصناطفو تسایص هدکدوس دایز «یدشا دیلوت

 هدنتفالخ نامز كنياع ترضح بور سوک رادتقا

 هدٌتف الخ تب واف شغل وا نیبعت لماع هنسدجا و سراف

 رادتفا ۰یدبا شفلو هدنفرط یمهعیش كنيلع ترضح

 هبعش ن هربغع ۰ یدروشد هفارم یی واعم یتفلاح و

 "هژماعم یهدنسهناح كع موباءدفدنلو یرلنب هلیسهطسا و

 ضعب راد هنکیدتا دلت ند هيم" كدایز هنب رزوا هروک ذه
 عضوا بودا تداہش هن ر رفت كنايفسوا صاع

 یدشادنرف بال داب ز ندنکی دابا قی دتصت یتیفنک ید

 ۰( 6 ) یدلیا نالعا ,ه واعم .یتفیدل وا



 ۳۳ باتک یجکیا

 هدفد] وا ر ا دنکلیلا و هرصب ماع ن هللادبع

 «یدردنوکب ودیا نیبعت لمام هناتسهم ی وو هل دبع
 نجرلادبع نکیشعا نایصع باکبترا یسلاها ناتسص"

 هلردنک هرکص ندک دا چ ندرکی ییغوح كئلاوح وا

 .مط كرافنه* «یدلیا قریضتو هرمصاح ییرهش لباک
 درسا ردتعم هدس لاها تولجآ راکدک هدروس ندن

 ریدلیا 4 راح رک مالسا بود ندرهش یسیه

 ۰یدنلوا طبض رېش هرایدلوا تولغم هد هسرا

 «محر ؛كیسخ ۰رلیدتک هنب رافرط فسن هرکصادنو

 ۰ یدلدبا ریمل و چ هدیسیلاوح (هنزغ) ناتسلپاز

 کا السا هدد ودح ناتسدنه صام ن لر ادبع

 «یدتا نیبعت یلأاو یراوس ن هللادبع هرارب یدل وا

 هدکدلبا ترح كردیک هنسیحاو ناعت راوس ن هللادبع

 نایرج .ریدلبا مدراب هنسدااها هروک ذم جاو راکر

 ۳(۰) یدلوا لوتت» راوس نب هللادبع هده راع ندنا

 عالم هباهفسو ملح اعط: لما نا ینا و

 بيس هداف هبنم ضصعب تعالمو اح وش ۰ یدآ

 حالصا هلا ج یداسفوش » هع ن دایز *یدلوا

 ندا تخت ندمگ الم ےب » صام نا هدک دید 6 نسیلعا

 یر. یدایو ا مسا بیم ول نر



 al رعلا تارح ۳۲

 ۱۳ 2 قار قلع ماا هه وام هلردیک
 رک رح وش یرسب .رلیدعا تعب اکس نوا كمردل وا

 یکیدر و كنه واعم هلکعد « یلعا عنم ند هع ورشم ريغ

 «رلیدل رب ویلاص یرالغوا كدابز هننرز وا ما
 نب هللا دبع هنکلیلاو هرصب ه واعم هرکصندنو

 هرکصندک دک ههرضب ماع نا هلکعا نییعت یرمام

 جچشون "ةاره «سیغداب "مب نالوا شا مایق هنایسصع
 «یدلیا لاخدا هتعاطا راد یسیحاوت

 .یدشلوا نییعت مکطا نب ناورم هتکلیلاو هئیدم

 ماود ردف هنګ رات زوقط قرف یکلیلاو كناورم 4۲(۰)
 . ردشعا

 هلردنک هتناب كنهب واعم هبعش ن ةربغم یسیلاو هفوک

 اس رادتفا قحهنلوا دع هیهاد وب رب ترعلانب دابز

 یسغلاهلا هلتروص نسح كنو ندنفیدل وا ندناعصا یس

 وص هن یرلترمضح ه واعم «یدتا هدافا یتشدل وا مزلا

 هلاوحهنسودنک ییلامعتسا هوا رواک مزال یرامتخا تر

 حالصا قیر هرکصندنتد وع هب دف وک هریغم ندنکیدتا

 لاصعسا نمأتلاب ینه واعم ردیک هماش دایزو شا
 تدوع هنشرومآم لحم هلا هدعاسمو ما یکندلنا

 ۰ ردغلیا



 ور ندخامژ ىلع ترصضح هرکصادنا بودا نيہعت لمام

 ۰ یدتا اا ین هع" ن هدایز مرسم هدسراف

 الخ ل دل مدنفا هنع دارا یر نس> ترضح

 نتالوبسضب الق دز, نارج تاک ییدنا 2ق

 و ه سصل یتاطرا ن رص ەن هب واعم * یدبآ نیا السا

 ۰یدردنوک بودا نعل هنكللاو ید

 س راف ندنتاممم ۵ سهل ور ندنامز ىلع ترصح

 هلو هب واعم نده ی داز نانلو لماع هدنسللا وح

 4 رورمض فراصم یتادراو دایز هدکدتا باط یادراو

 ه واعم نوګا یسک هماش ندنکیدریو ییباوج یغنیدل وا

 هه رصد ص ع دایر هد ها یدردن وک صا

 در باوج هدوا هدلاح یغیدلوا شتسا یدایز هدکدتک

 هلا فق و ید رالع وا نالو ہ٥2 رس ه) لدابز ندتعدلا

 داز «یدزاب هدایز ینکجهردل وا یتیراقجوج هسیا زلک

 كمردل وا یرتجوچ رسب هلکعر و در باوج هش
 .ا را فكر واعم و نەى تر صح سە ا « ۷ وا مک ما

 وری ربع سا هلب و هدط ورش ها ]صم نانلوا دوع هدب را

 هاکم ریس وک مای هب هض راعم و عن ود ) ردوو زا وج هع

 دهاتش هرکب وا ۰یدتا ناذتسا نده واعم ییرفیک مس



 ۱ ۳6 یسف ینجوا تانک یک

 یتراوت هیمالسا لود ىدا لکشت هداطسو نورف

 1 ردن واح

( 4۱ -7۹۹) 

 لصف یجنرب
 ردهدنای یحرات هوما تلود

( ۱--۱۳۲) 

 ( نایفس ییا نب هب واعم رابخا
 4 ۵ واعم یسیلاها ماش هرکص ندنءاتجا 1 ریکح

 دنع هلا یطر نح تربضح «یدا رلشعا تعب

 ارجا هما تعب هرکص ندفدروب تفالخ كرت نمدنفا

 ( ۰( ۱ هنس ) ىدنلوا

 هنایالو هدقدلوا لئات هلال سا هدنفالخ هب واعم

 ۱ :یدلیا لامراو بصن ییرابلاو

 ةربغم یفددلوا شعا نب هنکلبلاو یتبالو هفوک

 هنسحاوت یر یامش ن رنک هدکدنک ههفوک هبعش ن



ِ 

 و تا ةر ۳ کا

 ۲۹ باتک یجکیا

 روهظ هبراسحت ندنفیدم هلوا نک عانقا ۰ یدبا كا

 «یدلیا
 نکی هدننیب یرارکیدکی داهتج الا بسح كمارک باعصا

 "هلاطا هدنفح یسیر چ یال وط ندتفلاسحم و هعزانم

 درک هلنهج یکجهبعا قفاوت هتن اید بادآ كا نال

 لیچرک ذ كنسهلج ند ءالع راس كرکو ندمت هما

 ۰ ردراش هروب هہص وت نەق داب هلا



 ىلا تار ۲۸

 | یرلکل هبلغ كن رراداوه هلرالناق » یدرداهتجا كمارک

  تعراسم هنر هدخاومو تسدرد ندلاربت هلتهج

 ۳ تموم .یفاقشنا كمالسا هک نیلا

 هارجا د یشیاو هکدعا ررقت تفالخ و هدعاسم نامز

 قح لداټجاو «یداینش « نمهلوا اح ار قلا

 ۱ ۰ ردیمد یغیدل وا نور هاوصو"
 مارک باعصا شعب راس با 4 واعم ترضح

 ترمضح هدف وا هللا دودح ماقا هدنراقح رالتاق »

 هفیلخ هرکصندفد_لل وا هماقا ۰ نمهنلوا تعب 4 ىلع
 داتجاو د «رواکم زال تعجارم هاروش نوچا یاضنا

 هب هفیلخ رپ اه رب یسهماقا كهللا دودح ءیدا راشعا

 ارجا مجرم هکیدا ررقت تفالخ ندنفیدلوا جا

 یماطخ كداهتجا وش هلتهج کج هب هدا ررقت

 لع هلدامتجا یک برق دهن ره نکل ۰ ردي مد

 4 لع تربضح یالوط ندنو ندنغيدلوا زوم هکعا

 هقشب ندنزوس « یطخح دونم » هدنرقح رلنانلو فلاح

 ۰ ردلکد زیاح كعد یشرپ
 یهیرحمزاول هسیا یدصعم لصا كلع ترمضح

 لبا هیعرش صوصنو مچ ینی راس هلاخم ربا هلی لاکا
 ترح زونه هسا نمهلوا نک تروصو و كعا عانوا



 ۲۷ باتک یجکیا

 هرصش شیدلوا شقا عطق هدندامس نامز كمالسا
 ندیکی كناسّور ضءب نالو تصرف هدهرمص وا یتیبسع

 لح كن راترضح ےرک ٌدفِلخ ۰ یدا یرا-عا سرغ

 ندنعیدل وا عن ام هنسارجا تدش یرلهیلع تومو

 ثح* ۰ یدرسوک یتسهیعاد زواحت اسور هلا
 هننف ندا روهظ هرزوا یعیدسلوا لیصفت هدنص وصح

 ه دو رکمح نا 0( ندکدتا جاش | قیا فسا مکح

 .یدل وا بحوم ینماود كفالتخا

 هدنرتتح راندا تاکترا تانج لتقف هدلالتخا وا

 روهظ باصعالا نب هحهلعاع» نالک مزال یسارجا

 ندندځع ۰یدنا یعهدام دامتحا یاسا كفالتخا ندنا

 لامعتسا ۇس یداهتحاوش یراغاط ماوع نابلوا دودعم

 یتیر ر هلا حو لثالد نیفرط هدلچ ةعفو « رابدلیا

 بوق كناسهدام نیبلا تاذ حالصا بوشلاج هعاتقا
 نانلو لخدم یذ هدهاس لالتخا ًابقاعتم یتسلک ۵ هبیرق

 - دعد .یدرافح ند هرباد وا یا یر هلماعم ها ال هف وک

 هلرایلماش هدهسا یدل وا لئاز فالتخا وش هب راحنا

 .هب راحنینص یرادعات ندلامعتسا نسح یتسهدام داهتجا

 « یدلیا حاا یس

 تاصصا نانلو راز هلیسودنک و كنیلع ترمضح



 7 ۲ عیسوت حرف حرف یتاح و نفر اد و یکیدن ردلرت لرتینیکلاع

 ملاظم نارکراب ث-نربهعوبت+ تاموکح هدرلتقو یکیدتا
  یرلاسرفلمحم تازواحت كنرارومامو یرلهقاش فیلاکت و
 جد یک ۱ كنهينحا “لاها نالوا برطضم هدنتلا

 كنه. و راف تلادع بون سقت هدنس هن اس تشهد وا

 یا رث 7 نج گن هیم السا 5 وومآماو لاع تماعتسا و

 ۰ یدیا رو هدا مد راب هد هنشناسا كالاها

 لئاژ هل ماع هدف وراف نامز هدأ هرصع تسایر

 هعورشم قوقح یسر كن هلبفر كوب لا هلغلوا
 ۰ یدایواسم هلا لئاسر ندندارفا هلہبق وا هچ هناسلا و

 تباث یکیدک ود ی یدومب رب یلغوا كنسيلاو مصم
 تا زا هدنهح تراض هللا كب ورضم ندنغدل وا

 كن ورضم ؛یدومو قلعت كتقالخرما هنما رحا هسایس

 نانلو هدهزاس نایدا یکود ییبراض هدهفیلخ روضح

 هع ورد تا واسم ردو هره جردن د3 وقح كنة

 ۰ رد وق ناهرب هن راودل وا رهظم هب هیسایس و

 تالماعم یراکدرسوک. كراندبا دع هل.سو هلاقو لبق



 ۲ ۰ بانک یصکیا

 یور فل هس | تفداصت هلساکت و 8 رح دسم ر 9

 ی سصاح هنسدسایتش دا و رظان هدنشاب یتا یییمز

 كناباعر دارفا هلرک «كنا سرو ةالو هلرکو ردنا لی

 جو وا هيا راقروف لص ندنراپاب نایبص-یسیرره
 .یدبا راقروف.ندملا راشم ةفْلخ

 هسا یلاعو ةالو كنهدوجوم كولم هدراح رات وا

 ییرالامو رردنل و هدننراساتحت ییلاها یهدنراراداربز

 روتفو دق یب ېک یراهکو رم لاوما كن راپا یدنک

 كللاع كن هیف وراق تلادع ۰ یدا رردا فرصت بولا

 "یلاسها یسامرف هطرع هعداش نالوا سفانم هب هیدنجا

 یتیرلترفن ندنراهسءوب تاموکح عبطلاب كن هیبنجا

 ۰ یدیا روهلوا بجوم یتیرالیم ه هیمالسا تموکحو

 یکیدرتسوک كفويس لاعا هدرارب قوح روم لیمو

 ۰ یدتا مدراب هناحوتف هدایز نداق

 رع ترضح رک « كرکب یا ترضح رک

 «یرالهاع ؛یرلبلا و (یرادهاح ؛یراودنک هدن راتف الخ نم زا

 یهیموعروما و هدیشک هلالادع *یدایا یتبرلصاف یرایضاق

 كنيس: ةارغ هلردا هدیه هل ناتحو تعب سش نا

 دید تربغ هن راتلود سرفو مور یراه اصلاخ تااسب

 كرل ود و2 ةازغ تشهد هلقعالک | ییفدل وا كعده



 ربعلا تار ۲٤

 E هقشب ندیونعم روم ماكجهرسوک یتفیطوم
 « نمدنل وآ یداصت

 ۳۳ ءاهنا لرکب یا ترضح
 هدنفرطره كنهبهالسا كلاعو دوا فالتخا ولدره

  یتیدلوا دوجوم كنهيمالسا تباهمو تاحوتف بابسا
 هب ها تایعفوم یتفالحرود هک یدا فداصء هنامزرب

 یتا حرف. یون اا
 كنهبف وراف تفالخ یسهعاخ كنهدوعسم "هرادا لوا

 رادتفا كرع ترضح یثان ندعلوا قصالم هرس هم دقه

 ًاتاذ هدنیلسمو باعصا راظنا یرلهب رطف تلادعو یناذ

 بولق هدنتفالخ تیادب بوسشلرپ هلبرلت اهم نالوا ررفم
 ید یرلفایتشا لاک 4 هلرلج تاحوتف كن هیءهالسا هیموج

 یر هیلعتفالخ مایا .یدیشل وا مضنم ه هروک ذع بایسا
 هره نیدح وه ةازغ «ردنامز قالراب لا كمالسا رود

 شاب ندفرطه ادعاو روصنم هسروچ زوب هفرط
 .یدیا روهتم هسرتسوک

 یراع ندماشنحا بایسا واردره یا لاو تإ

 لاع ی ددمالسا توام یمهیسایس تباهم نکیآ
 ریس هیتر روءا یدرب ره هکی دا شعا الیتسا هدهجردلوا

 فداظ وب ویمەدبا تار هل هب هبع ورشم ربع تافارصا



 ۲۳ باتک یهکیا

 زکر رلهرطاخحم كود ندا بیقعت ییوبن لاقتا
 نوک هدنشوتشاا نیمرح نالوا تناند اهر یفالج

 یکيدلیا باحا كنهيهلا تیشم ۰ یدا فوج یالتخا

 ارجا ییماکحا لاحرد هدششرشلا نیمرح یونع»ما

 اعا هدنحا نامز درب ییسیه كن هظوحم رذاح یسغا

 لد ز ن هماسا تدر تاععا یکهدنراوج هدم هلکعا

 تالاب ندتفالخ زکر ردق هنتدوع ندنسازغ مور

 یهدهراس جاولو یلاوح ۰ رابدلیا فداصت هب هدیدش

 ندفدنل وا حالصاو هلا زا هد نح ا تی ید نا دن سه

 شاک هه درص وواو نه وا تراتع ندهنسیکنا دعشد

 یرغوط هقارع یسدسیلاع دیش رپ كن هم السا توطس

 نیطسلف و ماش هدیس هلیلج ةبعشر و هسرف كلام قر هلج [

 كوي كوس بولباب هم ور دالب یرغوط هنسیلاوح

 :یدزسوک زو تاحوتف
 هما وفا ؟ هعدابط " هعفاوم “ هنامز * هلاح * هناعوف و

 یسیربره هدولقاب ندنرظن هطقن هی رات تمکح ررررب

 تعالس هسلدما هک اح هدنفیتح ناود و هزاوم هل رکیدکی

 راوهظ تیاد هعفاصتا تاعا نالوا كلام هناد> و

 نالوا ناناع ردف هناقو رکن یا ترضح ندمالسا

 NEY هطعت تك هیم السا تف وه رب ره ندهد رغ لاوحا



 ریعلا تار ۳۲

 نالوا بم هنرزوا هارنتو دیحوت ساسا یرترضخ

  ندنشدلوا شمروب دارم یتساقت كنند سدقم یان

 یرببب دج زونه كفالتخا یدنفح هفلخ باتا
 :هکب ر یهبیموع نانهذا یملوا فرطرب نکیآ هدرب
 كردي اغلا یو زابتما یوزرا و تربح نالوا دته

 كراتالوا یصوصح فرش هدتاید و ییهاس هدم زا تفآ

 ۰یدلیا تابا ییرزایاو ناش
 تفالخ زکرع كن هظ وحلم ربذاح یررت كنفالخ ما

 یغمیدل وا شعا هلازا ین كوبر دام هه ندم نالوا

 فرش ریارب هلیسلوا غلاب هبهکم كنوبن لاقتنا ربخ هدلاح
 كیواقلا هفلّوم نالوا یاتشم هنسهلازا كتببصع

 قحهدرص راص یی هکم هم وع ت کص رح یرکدرسوک

 لبم هتکرح وا و ۰ یدزلشاب هرجا ییمکح هل روص ر

 هد هعنام و هعفاد "هوق هدنرا و شر اقنوحما یرلح الصا راندا

 یس ونعم سد ما كن هرم السا تناید نکیا دوحوعات

 ارجا ی۶ل رس مک لاحرد هدهد ګا بولقلا ةف وه

 تجاح هو لصم هوقو هربحم ٌةعئام ولرد د٤ شب هلکغا
 یک یلاوژ تعرس كفالتخا یکهدهندم ن رسا

 كنا _ط بولقلا ةفل ومو لئاز ید فالتخا ید هکء

 ۰ید)ل وا لصاح هب وڌ داع هتم السا هدنس هلچ-

۳۹ 
IN 



 هدنسهریاس "یلاوح كدرعلا ةر زج ۰یدرتسوکزو را هکله

 اهد هرزوا یغیدنل وا رکذ یسهیخو تاداسف كنا ورو

 هچرکا یسیلاسها هکمارز ۰ یدا شهریو حوا مدقم

 راشغا لوق السا ند هرز وا تیم و هرکصند هکم چ

 هدکعا وزرا یتسهداما كن صع فرش ندرلن و هد هسلا

 نادح و e زوده یفاسط تولقلا هل و نالوا

 راتسشتم هد رال ا كىرعلا ةرزجو شمام هدا راکفاو

 دا هد دم و یو تدر تا وا فرط فرط هل ر وهظ

 یدالتخا یکهدنفح یاها ندراصتااب و ن رحاهم كلهم

 روهظ مدعم ندزش وا نفد زونه یر شەن مم

 .یدیشخا
 هد سص وا نزک باععا نانل و هدا ورد هرو ٌدنب دم

 « یهظع رثآت كن وب لاقتا ندا قارحا هلفسا شتا

 ل وب كب یسهق وع ا كاتا هول ندفرط کید

 ه جاو و فارطا فالتخا ندا قلعت هر ادا صا

 كایمالسا یاتبم یدا هسا وا شمازوا ردو همانا قحهلباب

 یلاعت قح نکل ۰ ىدا ید كب یفداصت ریظع لار



 4 1 ربعنا تار ۲۰

 ترعلا ةر زج لاقسا تیسدق لاوحا دلوتم ندنس هنن

 عوفولا برق كنه ربتک تاحوتف هد ۳ تاعطف و

 دح و نع و هماع ندنفیدل وا شعانالعا هفرطره ییغیدل وا

 جاشم نالک هدیا هدافتسا ندتنصع مع دعا نم هدنراهرب اد

 جاشم بوشاع یرل هظح الم و ماه وا نوع كناس رو

 هب هظفاح یتیرلتیبصع فرش یرلیضءب كن هعوقم ءاسورو

 رر هدفرطره هن رزوا روصتو مدعم زارب ندب ون لافتا

 ترصح هد رص یندنل وا تش 4 هلا زا ید رات سه

 ۰یدل وا معنلا راد مزاع ربع

 سصعرب هدنرلارا یلئابف حرزخو سوا مالسالا لبق

 شلوا لئاز مالسالادعب تموصخ ندا ناب رج تدم
 1 حرزخو سوا هلا مارک ن رجاهم هرکصند ه ون ترو

 مدا ڪار هدنرلارا نب زک راصنا ندا روهظ ندنلئابق

 تنایدرظن یسیر ره ردا ررقت هیسدف توخاو
 زن تویغا قرف ندغادرف یی رکید هدنناسلاو

 نکیا شمتچ ندنربلق یرارکف تیموقو یویند مدت و

 لوي كب هد هم رکم کم ًاقفاعتم نوجحا یمهداما كتنبصع



 ۱۹ ۱ باتک یعکیا

 نادم هراهعدا س وا یروص یوا رهظم هب همان ل

 «یدطیا نالعا یمالسا ناش نزسکمر و

 ك لئابف هر کبص ندا هک یدیا ندننارمأت كن هبلغ و

 ۳ "و راد ماط ۹اط اردنا ب: ۳۳۹ یییرکیدکی یدوفو

 كب یسیلاها فاط و راد ریس وک هدکا لوخد

 راتمواقم كوب لوب هني دونح هد هعلقرب نیتم و مکس

 تو و صوصایع و ندنمد راب كن رلءفوم توس وک

 یرلفد_] وا شل رو ندهرصاح هدافتس الاب ند نغلراط

 یتعاط مهعوطب بویلاق یرلناسث هدتفااخم هرکص هدلاح

 .رلیدلیا لوخد همالسا رادو لوبق

 یک باستفا وترپ هیمالسا تلادعو تناید راوتا

 هراشابا هدو اس تاعطو هرکصخدک دشا رب ود یرعلا هرب زج

 تیلباق كماوقا و لئابف و یک یدلیا دادعتشا بسک

 تاصعا رانالوا دادعتسا هلو بق تعرس یمالسا هدن را 4 رطف

 لّصفا هیلع تاد اکر هدنفور یرلکدتا هبلغ هدرم

 زکلاب «یدل وبعوف و یرلعادولاه> لنمدنفا تاولصلا

 هددکم كمالسا لها هدابز ندکبزو نوحما فیش من

 د.فافا یرادیسم « یرالبلم یراهبیلت هدرللو هل هی

 هتیصع كمالسا ند هدن دا شدرف قرهلوا زا نیکع

 ارح جا ییساشعتعم دا اد یرشو اما قسم ی قلعت



 3 ربعلا تارم ۱۸

 رر وزرا جا کس
 رم » یرلیضعب هدفدلزوب مالسا لها رار هلیسمالشاب
 هحرد و .رایدایا هوهن هب رازوس یک « یدلوا لطا

 ٠ رکا نالوا مزهنم هلیماع هدنحا هکلمئو فالتخا

 -اقحا "هرباد یرلغازاق هبلغو یرلغنالب وط هدرب كنيلسم
 نشد هل تاجا هتوعد لاح رد 2 رلمزهنم نکیا دیعد ندل

 نادسیم هرارف هل یرفن رب كنادعا تیعجو یرله بلَع
 اسا "یداا ردو ه هکراو هناوس و ناییص نزسقمهلوپ

 * رداتد هی رات عیاق و لوس كب یرللثوط هئر

 هد_:ګا یراراداوهو بولقلا موم هدنتف كنهکم

 هب 4 رکسع "هل تاکرح هلفداصت هنیلسم موجه "دتفپ »
 یک «یدنلوا طبض هکم یثان ندنرفدهلو تقو

 ةفاک هجدیرح روما نکل ۰یدبا راو رنایلیوس رازوس
 شمزتسوک تفو ره یتیراتلاسب و تراهم وشراق هطابق
 یےتء|ےش برعلا نیب یک لیلا دبع ناو فوغ نت تالامو

 ادت هلیرلت-ایر كراسنر شعازاق ترهش هدهجرد یجترب
 -و و هبرح نادیم هرزوا قلوا لب یرهیرح تاکر
 هدییعو ره كنه رح ٌهعدخ هلیس هماقا رکسع هدر وص

 بولیزو ةتفب لباقم هبودرا كوي رب نالواشلتا لاکا
 توالد وط رارکت هلتاحا هوعدرپ هرکصت ذقدل وا رام راب



 ۱۷ باتک یجکیا

 هدنروغا نیبم ندو باسانا بسک هده وافتم تروص

 هج هم شب هدتاید رظن هسیا راندا زارا تلاسب و تریغ

 .یدلیا باسکا ه ولع تبزم ر

 لاسعا لباقم ههمالسا ةيسج هوف هدف كنەكم

 دیلولا نب دلاخ هک ی دیا. هي زج هوق رب متاط ندا حالس

 بولک وش راق هقاط نانلو هد ننقافر كن راترضح

 هه راح هدهيموع تروص ندنفرط یلاها ۰ رایدلزو

 رکاسع هدنسهوزغ نینح نکل ۰یدلاق تفو ه یدصت

 تیعج ر یلکلهبلغ كب رلناروط وشراق هب هیمالسا

 ولرد ره لوا ندنهرلشاب هه راجم تیعج و هکیدبا

 یەك تو تد وعص كداکر ذک و شکا لا یصقاون

 د راوصو هج راهطقن یلهکلبت رار هلیساوا راح

 اح و شلدا هماقا رکسع هدوصو ره قرهنلوا ذاا

 ` ةا ادعا نالوا شقل ضاح دال تروص هب هب ر

 لمم دالوالاو لالاب بولا هنراناب ىن رالایع و لها

 هظلعم ناعاو دومع یکعا ماود هتمواقم ردق هر ها وا

 ۰ یدیشم رد ال رارف هلا

 هب هيم السا رک اسع هده وزغ وش ندنسالاها دکم

 هدنحما دارفا ندا مالسا لوب زونه ندرشعا قاحصلا ۱

 رکاسع یژکاو «یدبا راو بولقلا ةفاؤم قوج كى
۲ 



 ۳1 ی 9 بلا تار 3 ۱

 4 ها هنزاغو بواب قلنادرک EE نور
 .هنشت هکمحما ینناق كمالسا لهاو شمامهدا هلازا ین

 نالوا شل وا عیاش هدنتمجره كن هب زاج- *یلاوح وا

 ظسع ندرازو کد مدعم تعاس یکیا دنع تاب دنه

  ضرع هرات یهدنس هناخ كرەكود ی رلشاب تموصخو

 ندرت ینلالعمصا ءلریمغب ترضح هلعرضت و تید وبع

 هنمدنفا مرک | لوسر هرکص تعاحس یکیا نکردبا ی
 روهقم كنلها هدایز لا هدایند ردق هیدعت هللا لوسراب »

 لا یدعش ها و .یدنا كرداح كنم مکیدتسا یسلوا

 ۱ «زدکتداعس يح كنس رداح مکیدتسا یس وا رزع هدایز

 ندنج و هلب ریثأت نسح كمالسا تبحو فرش رەد
 هللا یدنک یرلت یک هدن هل اخ هلدوع هالغا هالغا

 هفرط رب یتسهچراپ ره هرکص ندکد تبا هچراپ هچراپ
 ۰ یدن الرف

 هدهیسدق هحرد و لباقم هعوع راظنا هبءالسا تکوش

 ةسغ مکنع بهذا هللا نا ( هرکص ندکدرسوک یسودنک

 ( بارت نم مدآو مدآ ون متناو اال اهرخفو ةيلهالا

 «هدهیما نب هل قترا هرزوا یفنم لولدم كنفرش ثیدح

 یمح كتمظع و فرش a هلسصع هدهراس لئابق ەدە

 هرانال وا یتیشاس هدف السا تیظع و یرش وا رد ره بولاق



 ۰ باتک کیا

 طو ص ۵ یز ناما هلا د هع ضن كشر رق

 هود یراهلاراک زواګ تاکرح یهدنملع یس هلہبق هعازخ

 فف هب هبلع هن راقفتم هلا نشا رق دايز ز عم كن هبءرلسا

 فداصم هامزر یغیدلوا لصاو 4 ه->ردرب كحهدیا

 تک ومش بوک هروبط یس مو هم من هلفل وا

 هوا ۰ یذردتناط ییز راد «رفلاخم هینالسا تباهفو

 یر ندمالسا لها تفورب هکیدردتناط هلتروصرپ
 هە وع جاهت هسقاب را هنن رات یهددکم كل شرق

 هدروغاو و رولوا فده هزواح ول ردره هلفداصت
 تعاسر یسهلج كءانصا هدن كنهکمنکر اب وق راشایق

 نروک ینیکیدنکن هدرافاقز كرهل دنا هراب ءزاب هدن ګا

 . زین وا دعما هفجا هلی ینیرازغا ناتن رب ماشصا
 نشز مدقه نوکر هک یدنا بی رغ بالقناه وا

 ی هنمالسا تاکر ح هلا ندا رف 7 هرلت نایفس وا شارف

 كندکم هرکص نوک رب نکیا شبتچ ند هک نوا شیتفت

 مانصا نالاق هدنتلا یزقاب ها را بول هدنرافاقز

 دوبعم یهالا دم » بونیکج ید یدنک یی رهچراپ

 روبلیوس « ىدا زلوا هلو لاح ىدا هساوا قحاب

 -یدا

 ت دس یادش تور کی دا علم تالما 4 وا



 علا تار ۱

 EE لراذدبا لوبق یعالا | هد هطاصم نیح

 زا نوک وا ی مات EG شک

 ۱3 و ترک کز
 1 هدکمر وح هب هکم دش كخدرف هطاض(ا تسح یرلندا

 ند رل هلءاعم وا و نیسم نالوا 3 بوروک ییزرفدل وا

 .  كماش هلا هکم:ندزیدتهم « نیکسشم ندبا رودنص "شن
 تیمور ردتق هعنم ندنراحت یی را هلفاق شیرف هدنسازا

 «یدیا راروبمزینک هليا هنرارطاخ یتکجهدیا لکشت ھوق

 شنزق هن رزوا ههظع ترورمض یرلکدلیا فداصت
 ند هلا ص. یطرشو" هزاولب هراو اب هرحالاب یراق و

 نالوا یدص« یاسا كشدرف ندهطاصء رایدردبآ ا2

 هلدتفبط ییهطاصم مسج یلدا فرط رب را طرشر

 هت 2با .ندشیناج شو رق ۰۰ یدردنودآ هحور یب ٹیم
 هدهن ۲ هکمهت ی هل ر ومظ بنات ربا هب هام

 منم هزاد هرمالتسا :تاح وتف یمیه بولاق هدنرالا اقم
 . ید) وا لخاد

 ر داد ندنساه وزع دعا تابآ تی تادهاشء ون
 ندبا قلعت هسا وجو ةد رد تالانما 4 رب ماوا

 «یدشا دیأت هلیمامت یب یوع داقتعا
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 ۱۳ باتک یصکبا

 لود ودق ها وه نلټل ود رتنرفو مور ا
 هلا هغ رش تدناکم نوا توعد همالسا ند ین همظعم

 كوب یر یدال تنو هک
 تموکح یس ەي و نع دودعم ندا ءازحا

 ةعقورب یک یمه وزغ هوم یدنلا هنسهراد هیعالسا

 عبا هنغل ر وطاریبا قرش بول وا لصاح تیقف وم هه

 یواح یکل هبلغ ردق كی زویکیا هدهعسا و هرادرب

 یدل سوک هیمالسا توطس هنراودرا برعو مور
 یندرو هه آ اوف كنهلاصموا یسیه كراتشفوموب

 «یدنا ندنس هب ريخ تایضتعم دادعتسا

 ندب یمچب لام بناح كنسهطاصم هیدبدح هک ویلا

 تسودو نون ود « قدنازاق » نعشد هدسنلوبق نب

 یدنا نوزج ود « لدتا بئاق « هلع هب هب رشا ماه وا

 هد را 4-ظح الم ید كفرط یکیا کا ۳ حر قم

 ندنکیدلب هلا هن اصل ةر سدو وف یغیدلوا باوص

 شيا ۰ یدا هدقمروب ریش هناعصا ییهبئا تایقفوم

 ها وا »ی رلغاط نعد هدکد ریس وک یهروک دم ةنسح عات

 ههروک ذم ماهواو رامظا تانوزح كرەد « قدنادلا

 رافغتساود « دابا اطخ كوپ هل » راتسود نالت وط

 ۰ رای دلیا



 ربعلا تاره ۲

 ere هیمالسا توطس نوحما یکیدتا لاغشا یعالسا

 عقاوم هحرک | «یدشلاق روصح هدنسهرباد یس هعفادم

 هدقلوبعوقو راه رس ورله وزغ لوچ وک ضعب هجهرواح»
 وق یثان ندنسهلاغ هعفادم هلا شدرق هدهتسا یدا

 هل وا دودعم نیلسم دارفاو دودح یز واح كن هرمال-سا

 عونع هلا هناصح.تاعفادم ید ندیموع طالتخا رار

 ماوقا ندنس هسدعم عفانم كسمالسا طرلتخا مدع «رلیدیا

 تبام ههراس ماوفا ندنغیدنلوب عنام هب هدافتسا یب رع

 رویههنلوب نادیم هددندنازت كتوف هد هجرد كجهزتسوک

 اد صاقم یکو تصرف یمیدردنازاق كنهحاصم ۰ یدا

 نچ هدنسارا هکم ع هللا هلاصء كردیا مدراب هنسپه

 یسهللاغ یرلهوعه كنا راقفتم هليا شیرف هدا تدم

 هلی الوف  هتوک ندنوک هبلغ بابسسا ":یدل وا فرظزب
 كتيعونء هعطالتخا « یدللق جازمو عنام هفقل مضاح

 مت ترلشاعمو تفلا نسخ نوجا یغیدل وا لئاز لص

 یغیدلوا ینبمهنرزوا ساسا هن كنةمالسا تنادیدلیا

 "هراد ندفرطره ؛ رلیدالک ۱ هدنسهاس طالتخا وش راثایلمب

 -هدعاسم كتقو «یدلجاآ وق كوب رر هلوخد هیمالسا

 «یدلدا چ روس نوضح یک یرلهعلق ربح هلیس

 هدهحرد كح هت هرد یاد یوف كنسر ره هدحګ رات وا



 ۱۹ باتک یعطیا

 تما وكنا دهن ات تاو

 ضعإ هيلع ءان « یدنا شام روک "الی زونه ییسه ونعم

 ااو یرقان ایفا تنر دسر سا راس
 هص وصخ عقوم رو یرلغ ود ه هکم بولی را ندل ویرای

 ریاغم ه یهانیتلاسر نما را زادناربت نالوا شلدنا هماقا

 هنروهظ تدولغم هدام كنسهوزغ دحا یرلتکرح
 راه رګ و هرکص ندنا هدهسیا یدل وا ببس هقشب هقشب

 لوب بوجا برا هظحالمو تفد نوع كمالسا لها

 ۱ .یدلروک رلهدناف

 هن رز وا هدم هدنسوزغ قدنخ یو ندرلهدنافوب

 نکیا عماج یسوسفن ردق كب نوا ادعا ندا موجه
 یر رهكنه وب یهاوا و حلحةنم ی زلت د سه" ی دانا كیةفان

 هدنرادافتعا  *یدایا كمارک . تاعصا هاتان

 هب هرلع هلنروص رب چم نقب نیاز

 یدبا یرلملکچ نیزسق. هلوا قفوم
 دنس و نک نکا تداصت هعناوم كنهبمالسا تردق

 هلاصهوش هکرد_ثلوا ےظع بیس یسهطاصم هیدح

 یسهرثک دا وذ نکیاشءروک بیع كب تق و یتیدنلوا دةم -

 ۰ ردشعا رومظ رز ررب هرکص
 لها یاب ی هلا شرف ردق هنس هحاصم هیلیدح
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 E ( وبعلا تارم ۷۰

 1 ونناوم هدنملع یرکیدکع و رلهرک اذم هدن رلازرا رەد

 .یدالشاب هکعا نابرج

 ثعش ندنصعت كنلطاب نید الت سرب .تب نكل

 صضعب نوک لهجوا نالوا بولخ ه وادعو ضارغا

 مز دوخاب “ یلمقلاق ندهطروا مالا لهااب » صاخا

 ردیلءامروک یعالسا لدا نمزوک هد ول وا وح نمدوج و

 « هراحم هراخ ۰ نوسلوا نوسراو هسیا رولوا 4

 «یدزتسوک تیروبح و تابام هرح هدرد یرلعرغاب ود

 یهدنشآ شرف و سلاغ مالسا لهابولک هعوقو هراحم و

 .یدل وا لوتعع یک ۱ كنامظع

 یعوسق ثباعر هتارف هدهکم قترا هرکصتدنو

 هلبا مالسا لوبق ابقاعتم ینبرب رب یعوچ كماه یب, بوناباق
 دسک اق هدنملع مالنا ند یسادعام و ترجش ۵ هندم
 .یدلیا تموصخ نالعا هلا داحا

 نوا قمراعیچ یییجا كنسه راحم ردب شیرف
 كيالسا لها بولا هزوک یفلراکادف ول دره اندن * الام
 لها ردق هةول وا هک هراجهن ۰ رلیدتا مایق هنلالعمصا

 نّرسوک ترشاعم هل راودنک هد هنندم یک ۱ كالا

 ودی د رد یقضود | یرلقفابنم یک یا نی ها دبع

 ترضح و شماعا فداصت ه راحت كجهدیا بم و قرف ود



 ۹ بانک یصکیا

 فیشن یزوادنص نهلا یماهارغو دار ی

 ده تارظطاح ییتموصخ كاشبرف یدک و هلکعا

 هدننسارا ماش هلنا دک كنهندم ۰ ید روا هل ءا ھوا

 تدوعو تع نع هماش E هژتراع یا ندن س و

 ندناددېت نالی رس وک ندنفرط مالسا لها هدنراقح ران دنا

 .یداک لاخ هنتینماو روضح كشيرف هد الوط

 بافت یار ںد یوو ییا
 تیعج یکیا نالوا عقم ہدندناج یسهبرق ردب ۰ یدلیا

 هدنرلارا نکد هتفول وا هدقدروط وش راق دن رک دک هل احم

 تم وصخ یسزسوکز و كنديظم ٌدعق ور نايا تقبس یلثم

 ترشابم هرح هيلع ءان ۰یدشکد یتکنر كنهشابس

 ینیرکیدکد .رلهرطاح هر صذ دن و شیرف هدهرص ینج هل وا

 هرح هدهدتفرط یکیا صوصلنا یلعو نک هدا یو

 ندنداب رفا كن رکیدکی یژنک ا كدارفا نالوا: شغل مضاح

 هدازع ؟ هشادنرف شادنرف « هاب لغوا هلغل وا دودنعم

 ه هجردرب كشيرف ندن رکدروک یتفیدروطوشراق ه هدازع

 دلکیک ےک لام یلهرطاخح ها » :تواک هت خا یزالفع ردق

 یمهلشادنرف شاذنرق ۰ یه ابب لغوا ۰ تكجهدیا برح
 «ردشیا زلواو ۰ زغج هقاب هنزو كزم رب رپ لصف هرکص



 1 *ویعلا تار ۸

 ههحرف یبراکوک یلهج وا هزج ترضح هنرزوا یم
 . «یدشا لوخد هد همالسا "و راد هرکصذدکدک ود رد

 كئبلاها موع نانلو هدهکم هداقم تافالتخا وش

 ندزو و هیعوع راظناو لاغشا هلتروص رب ییعق زه

 ترضح نكر دبا راظتنا هنروهظ هيظع ةعقو رب قترا
 "هدارا دن راتر حه ههرونم ندم كنمارک باعصا هلرمغیپ

 .یدلوبعوقو هون تره كردا قلعت هيلا

 یناعصا هلزمدنفا مرکا لوسر هج هکم هرج#لا لبق

 هل تب سانم ترجمه هیهو تادوبشم ندا مباش هدنراقح

 رس وک را فلاح هناعصا و هریمخیب ترضح پول وا عطقنم

 قشم ران دنا ملا یتتریخ تبازفو لحم هزواحن یرلکد
 تدخانم هنراتدحو روم ندا دلوت ايداع" ندهیمو تاد

 نالک ورانا ندنربتبصع كرلیوما هج هکم ند_نغیدلق

 هناید فالتخا زکلاب تموصخو لئاز یرلتمو صخ
 .یدل وا سے

 نرحاپم تیعالسا راد هتساا هدهرونم هی ده

 لاش ی هعطم تیفچ بولاق دودح هللا هبقع باعصاو

 "هوف ندنغیدلیا هنس هلج كننوطب حرزخ و سوا نالوا
 نالوا شما-۶۱ مالسا لوبق ندشی رف هدنف وزا هیمرلسا

 د ڪڪ وب هلتعرسو تروصر كج هسا هبل هدارفا



 ۷ ۱ تاتک یکتا

 زنم ندکمردشل و هژیرلفالسدخا ندا قلعت  هتیصع

 ور ندعساه ییزت وادع نالوا را ترمضح رب وما و

 ۱ -ردتا تدارس هدا رفا ندا باعشنا ند وب بس دوع

 ۰ زلیدبا بنت ندکم
 یب ردق هرد هوزغ هن رزوا باتتجا و زاّبحا وب

 «یدمنوک زو رهظع هعف و هدنرلا را ماه یبو هما

 ندنرشسصع ندا هبلغ هتاید فالتخا راب وما

 ايد فالتخا زکلاب كن رلنایلوا رسا هبصعت كل رابعماه و

 ندعشاه یی هدننشاما تم وصخ ندنا .تشن نزا

 همالسا "هراد هل رو دص تیلقا ندهیما بو تی ا

 كنا زت ساو رمهح ندنرلف رط رلفلاخح هدنراملع راندا لوخد

 یدازت كنازبتساو ریقم وو :یدنلوا باکترا یعاونا

 ههر ییسهلنفاحم تبارق تربغ كنغ وج ندرلیعاه تیا
 ید وا لتسم تلس

 هجر هدنرارا نیکرمذم هلا مالسا لها ندلاح وش

 یب کیا هدهرص و .۰یدالشاب هکمزتسوک زو هيج و
 .اقح رب یکیدزسوک هدیهانبتلاسر قح كبمل وا ندعشاه

 هلا یمح كتارف تربع هزج ترضح هن رزوا تر

 ندموزح ډو ۰یدزنسوک هلا یتدش رب هبما وا

 4 ریە ےل مار نالوبعوف و ۵ گر وہ “لام یہ تاهح وا



 3 رععلا تارح ۳

 اه نیو هکعا لوخد هنس ارون هراد كمالغا نيد

 هناهاونعم تیعجرح نالک وریا ندیسدف فرش و هک

 هیمآ ب .یدالغاب هغءاباق یتسومق تموصخ نالوا دام

 تدصع رک د روک یخ داو كنهنارو "راد وا هسیا

 .لهاو هدقهرترایبرتءوصخ نالوا یتبم هنرزوا یماسا

 كن ربمغپ "یلاع تاد صوت صنایع و تكنسیرپ ندهالنا
 - رایدنا هدکم ریس وک تدح هدتشدا یتعما

 لرانالوا .بسدنم هبصعت یک بیل وا :ندعتاه یئ

 لکد یک یراتموصخ كوشاه یب دارفا راس یراعوضخ

 كندما ید ؛یییاصا هک وصخ بصمت وش «یدبا

 هدهسنا شغا لاعحه هژتموصخ ندا تاثن ندنتیبضع

 زا كس هجحددع یرلنال وا دودعم ندهاط وب كرل ماه

 تابا ندنوب بقانق تیتسدق بناح رک | ندنفیدل وا

 "هرباد و جورخ ندتموصخ راد هکدتا فداصت هتان

 یدنک- كعماه ی نکل .یدنا رو هديا لوخد هتسالسا

 ۇس هج هظفاح یییراعدق ند یتبارف تربغ دناع هننراذخف

 هل رمدتفا نیلسرلارخف -یرلنانل وا هدنراکفا لاسمعتسا

 كفرط زب وا هدلاح یرلقدل وا هدکعا مالا هدینسهیاچ
 زکلاب ربیعاه ندنرفدل وا ردغعم هتعواعم وشراق هتنزنک

 هده و تناید مه كرایوما ییفالتخا یراهعدق تناید



 تحوم درا وصخ كدا نا

 ۰ یدل وا

 . ند راهدد و باب زکلا یموصح تا ب كما ھه ی:

 هل ر ومظ لد دح ندر وشراق هکلتسرپ تد ندا لافسا

 یرلصر ۳ ۹ لها همانصا یراکدلیا داكا د ويعم

 هد مد هنا یرلتم وصح كنا ط هیما یب ۰یدآ

 یو دیرش يا هن رتیبصع هده ندف رلتخا ندا یا

 رومظ اشم فال اقا نسیم ند كن هبمایس تسابرو

 زودنا ی ندنس هظح رام یلاقتا هوعاه ین نالوا

 ۰ یدیا

 یا بصع) هدکلتسر تب یک بلوا ندعهاعآ یب

 هما یب e كتم وصخ هنب رز وا بصعت وش رثنالوا

 - اید فالتخا هدنغوح كنهراس دارفا ۰ رلیدبا رار هلبا

 ندتارف و تیبصع یاضتقم تموصخ ندا ثدح ندت

TE,اه اجو تععش ندا  aندم کی بابا فداصت هل دعت  

 املا دص وص هاچ 11 هدا تم وصح را هل ومم وا

 .یدبا رارویءهلا هب ورک یییرودنک ید نده

 دعاشا ییهرهاب تازعمم ,راونا نیس ترضح

 نورد یافص ناو خاش دارفا و ندعاه ید ےک دتا

 ماط نالوا یراد رظف مدفن ەدىم اق هګادجو دادعتسا و



RE. ربعلاتارم ٤ 

 «شتب هندادماموق كباچ ماب » قرهشوق هنناب كيرح
 كرح اذ یالوط ند هروکحذ۰ تع زه هدنراکدد

 لرقجوج ریثأت ژس نالوا هدکغعرو ينيج هدا ورد

 .یدّرسوک تدش هر ندر هنرزوا یټعجارموا

 دارفا و تعرس رادتخا لرهکح یب راکتا برح

 یرلک هاب بوقچ هن رزوا هیرب كحجهروک ییهلق

 ضرع نیمزهنع ۰ یدلبا ترا شا هب هلق لاحر نوجا

 هله جوت یضوط هب رح ندرالح یرفدنلو هلبا عاب
 یمادنامو-ق یب هعقجم دارفا برح «رایدنالپوط هدشاب

 ةبلغو رامرات یتیرلفلاحم هللا دید موعهرب بولا هل

 .یدلوا قفوم هکعا رافا بسک هلن رهظ» هب ههظع

 دا زت اهدناقر یناشو تمظع كنهیما ینب هرکصندنو

 تاشیرفوصاخ جمر لاف یبیرزه تابا هاردیا
 صاصتخا لا یکوب لا كنهیما یب هګ رهسایس روما

 ۰ ىدشلوا

 راولا سثن ندهکم قفا مالما یارآ تاساک باتفا

 هدانثا ینیدالشاپ هکعا مالظ "هلا زا ندلاع راطقا هلنیسدق

 د یکم هبا یب ییا تبرد یه لو
 هلسفره هلیرومظ ندعشاه ىنب ك نمدنفا نیلسرلا متاخ نكيا

 ندنروک ذم نبذ یسعا توعد هنیبم ند ینیدارفا



 ۳ باتک یعکیا

 كیهیما یو تسانتم هللا یتلف و ترک تالاحر دارفا

 ندنغیدل وا بلاغ هعناه ینب هح وفن تژک یلاحر دارفا

 هیما یب ههشیرف هرکص ندسنلاقتنا هبرح ید كتسهایر

 كعتاه یبو شعا رادتعاو فرش بسک هدهجرد یګر

 ا وش «یدیشلاق هد هج رد یصکیا ی رابتعا

 هدا نایرج ےدقلانم هدنرلا را برع لئابق هسیا یسیفیبط

 .یدبا اضتفا یکید نوک كنيبصع مکح نالک

 باطل ادبع ینلادج و تزد نوا ندنسهعق و لیف

 هلا, رخالا راف برعلا نم هرکص هنا قلا ندنن افو

 دعفو ۰ یدزسوکح زو هم ولعم ةعقو نالوا زهنشم

 شباحاو هلاک یسهددعتم لئابف شرق هدهروک ذم

 كنراسر یدنک هلبقره ردنا قاتا دقع هلی ر هلبق
 هدلاح یرلفدل وا هدنتلا یتسایر كن هیما ن برح یس ولو و

 سو یب ندا موج هنرارزوا هلءهمعت هدعفوم مان هل
 شارف هده رام تیادب ۰ ریدلیا هن را با یلئابق

 یراقداغاط هبور ه هوا ثالئابفدارفا تولبزو یراقفتمو

 كندرمک یتسهقرا هلتع رع ه هکم جد هيما نن ترحت هدانا

 یکیدر-وک كتعزه ۰یدا روهروط بور و هنراوید"

aردق هناییصو ناوسن نانلو هدنورد  
“ ٤ 

 یرلفجوح تام هرس شرف ۰ یدلبا مم ىر ات ۇس
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 3 ۱۳۹ ترصح یو هنع هللا یّصر

 كن هيڪ رات عیاق و ندا تعس 2 ردق هم رات یکیدتا اوت

 ۰ ردهدناب یسهکاحو هکلذف

 شرق مدسقتو فرش هع ص لف مالالا لبق

 عقاو هد ون بسادوع یتسایر كن هلبف ۰یدبا هدنسهلىبق

 دادحا قدیم كاسر هدلاح یعیدل وا لغت هفا:.دیع

 یشادنرق كعماه یفدبم كنرکیدو مشاه ندیهانبتلاسر

 باع_شنا مظع ذَف یکیا ندفانم دبع هرزوا قلوا ها

 كعءرک لصار هدیسیکیا كيحنذخف یکیاوش ۰ ردا

 ۰ یدیا یعرف

 هرکصندنناف و كبلطلا دّنع ,نینلا دخ یلغ وا و كعماه
 یسیلغاب لا كندارفآ ن ا دف بی تدا ر

Eبت رح وبلا ۰ ا لاا 9 1 ترح نان  

 یمابا كنايف- وا

 ۱ لکت یذفره دستا فرس ا هج راد ع
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 0 ءورمون هدنسهداجلاعباب _ تبع (مابضقد نیو )

 ۱۳۲۰ و



 یر وعظ تارا عام
 علوم لوا با

 یموکح ند درب هده رصد

 یعباق و هیس تكنهمصب

 یخ رات هفوک
 یخ رات ریحطب

 یتموکح نیهاش تب ,د حطب

 یک رات هل

 یتموکح د زم یب هدهلح
 یلاوحا ی كنهلح"

 یک رات ناولح
 یم وکح نانع یب هدناولح

 1 ۽ باوصو اطخ )
 1 و د تاو ق اطخ رطس ی

N rs۱ : كالا نردل ر دانا كنار هات  

retهصاللنا قبرطب د ی هصالنا قیرطب ۷ . 
 e نالوا 9 ههادبلات بولوبءوقو ربط

 و 6 7 ۰ هل ودح ۳
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 للاب رهاظ "

 صا ن

 مج هه

 ( هک احم و هکلذف ) دّمحال



 تسرهف
 هویت

 حافسلا هللادبع سابعلا وا تفالخ ۸
D ۱۳۹روصخم  

 روصتم ن یده م د ۱۳۳

 یده نت یجداه چ ۳۹

 دیشرا نوره » . ۷
 نورخ نی ما ۳

 نوره u يوا 2 ۱:۸

 ك ام ی عو « ۱ ۸

 لک و ۱۳

7 2 1e 

FSناعم «  

 رع و ۱۷۱

 ید « ۱۷۳
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 دصع» » ۱۸۱

 ى

 ردتعم دو ۱۸۳۹

 ره : 3 4

 شار د 8

 me ار ۳ نر اب
 رو یک



 Ri ووونب و

 "ست راب یک و هدف

 ) یک رات هب وما تل ود (
 ن 4 واعم رابخا

 ا

 ص

 ۸ واعم ی در

 بت رب 51 هب واعم

 مکا ن نا ورم

 ناوم ن ثاللادبع
 تالاادیع ن دیلو

 ثاللاد,ع ن ناعلس

 ر زعلادبع ن ر#
 ناللاد.ع ن دز

 نالملادبع ى ماشه

 دیر نب دل و

 و
 مهارت
 در 51 ناوم

 ) یک رات هسا بع ف ود ( :
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